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Dankwoord d 

Inn het dankwoord, vaak de meest gelezen rubriek van een proefschrift, hoopt 
iedereenn zijn naam te vinden. Vreugde als men zich in oplage van 200 
vereeuwigdd ziet, vertwijfelin g en droefheid als men ontbreekt. Om kwaad bloed 
tee voorkomen, wordt het dankwoord vaak samengevat tot: **  hierbij  wil ik 
iedereenn bedanken die heeft geholpen bij  de totstandkoming van mijn 
proefschrift1'.. Deze woorden gaan hier  ook op. Toch wil ik sommigen in het 
bijzonderr  bedanken. 

Dee relativerende woorden van Rob Tijssen en de verfrissende cynische 
houdingg van Wim Kok, getuigend van een groot wetenschappelijk inzicht, 
hebbenn mij  door  vele sombere tijden geholpen. Hans Poppe bedank ik voor  de 
mooiee opleiding in de tij d dat polymeeranalyse nog analytische scheikunde 
heette,, ik heb veel interessante dingen geleerd en hoefde daarvoor  niet altij d naar 
college.. Peter  Schoenmakers kan ik niet genoeg danken voor  het vertrouwen (in 
dee voetballerij  was ik allang gewisseld) en het meeschrijven van hoofdstuk 2, in 
eerstee instantie een duister  onderwerp voor  ons beiden. 

II  am very grateful to Karl-Gustav Wahlund for  his friendly hospitality, the 
erwtensoepp and thorough scientific guidance during my stay in Lund. Mats 
Anderssonn and Bengt Wittgren patiently helped me with the practical aspects of 
FFFF (only a stupid Dutchman can install a channel upside down). 

Eenn baanbrekend onderzoek als het mijne kan niet zonder  technische 
ondersteuningg van de mannen in de werkplaats. Onder  anderen Tjerk , Ger, Ron, 
Corr  en Wijtz e hebben gezorgd voor  een aanhoudende stroom op maat gepolijst 
glas,, keramiek en metaal. Klasse! Ik weet dat ik niet de gemakkelijkste geweest 
benn (ik heb mezelf ook 3VS jaar  afgevraagd waar  het allemaal heen moest), maar 
dankzijj  julli e is het boekje uiteindelij k goed gevuld. 

Eenn aantal collega's heeft mij  fantastisch geholpen: Rob O., die drie maanden 
langg tevergeefs buisjes geplakt heeft, Aschwin, die mijn buisjes op elegante 
houtenn planken getimmerd heeft en Jaap E., die mijn ELSD verwend heeft en 
altij dd erg kritisch en oplettend was bij  mijn presentaties. 

Hett  slap geouwehoer  met Edward, Edwin en Wijbre n op de labzaal heeft het 
ergg gezellig voor  me gemaakt. Edward, bedankt voor  het oorlogstrauma dat ik 
vann je heb opgelopen. Edwin, ik vind het nog steeds jammer dat ons kwartet met 
dee mormonenmeisjes van de Scientology Church is mislukt. Wijbren , je bent het 
levendd bewijs dat die Friezen zo gek nog niet zijn. Ik hoop dat je ooit nog beren 
kann gaan fokken in de achtertuin van je blokhut. En Remco...we hebben 
gewoonn een mooie tij d gehad. Ik mis je bij  de koffiepauzes. Ik moet het 
uiteindelij kk  toegeven: je staat meer  in Anal Chem dan ik. 
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Specialee dank aan Bikkel en die twee kleine duivels Ty en Seffie (en 
bazinnen);;  julli e hebben meer  kapot gemaakt dan geholpen, maar  het is julli e 
vergeven.. En zonder  Thijs, Sanne, Harrie , Dianne, Wendy, Genie, Jetta, Alex, 
Bram,, Stéphane, Ton en Joyce was het allemaal niets met me geworden. 
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