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Dankwoord d 

Eenn proefschrift schrijf je niet alleen. Van alle betrokken personen wil 
ikk met name de volgende mensen nadrukkelijk bedanken. In de eerste 
plaatss ben ik ontzettend veel dank verschuldigd aan mijn promotor, Peter 
Schoenmakers.. Jij hebt mij ruim vier jaar geleden op het idee gebracht 
omm te gaan promoveren. Mede dankzij jouw altijd scherpe geest is dit 
proefschriftt geworden wat het nu is. Jouw deur stond altijd open en ji j had 
eigenlijkk altijd wel tijd voor mij. Ik moet wel toegeven dat werkbesprekingen 
omm acht uur 's morgens zonder koffie geen eenvoudige opgave zijn... 
Ikk heb veel geleerd van mijn co-promotor, Age Smilde. Het speelse gemak 
waarmeee ji j de moeilijkste formules leest en jouw systematische aanpak 
waarmeee ji j problemen aanpakt is verbazingwekkend. 

Veell  ideeën in dit proefschrift zijn gegenereerd in de Scientific Committee. 
Dee ideen van respectievelijk Peter, Age, Albert, Hans-Gerd, Onno, Jan en 
Jens,, hebben voor een groot deel aan de basis gestaan van de artikelen in 
ditt proefschrift. 

Uiteindelijkk is dit project mogelijk gemaakt door de bedrijven die dit 
projectt samen met TNO zijn gestart. Ik ben hiervoor Arie Meruma 
(Shell),, Hans-Gerd Janssen (Unilever), Robert Jonker (Albemarle) en Nigel 
Wilsonn (ICI) zeer erkentelijk. Ze hebben de mogelijkheid geschapen om dit 
proefschriftt te creëren. 

Ikk ben TNO zeer erkentelijk voor het bieden van de mogelijkheden en 
dee ruimte de laatste vier jaar. Hoewel ik maar een klein gedeelte van die 
tij dd bij TNO ben geweest, heb ik me er zeker thuis gevoeld. Ik heb met veel 
plezierr met Albert mogen samenwerken. Met name jouw onverwoestbare 
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optimismee ("uitstekend idee, goed werk!") is legendarisch. Florian, jouw 
kenniss en kunde op het gebied van chemometrie is uitzonderlijk (evenals jouw 
gevoell  voor humor). Robert-Jan, onze vergelijkbare situatie (promoveren en 
aanstaandd vaderschap) heeft tot de nodige gespreksstof geleid. Ik zal deze 
gesprekkenn zeker missen. Bedankt dat ji j mijn paranimf wil zijn. Verder 
wordenn Renger, Sabina, Bianca, Jacques, Henk en Elly bedanken voor de 
gezelligheidd en interesse in mijn onderzoek. 

Eenn groot gedeelte van de afgelopen periode heb ik bij Shell doorgebracht. 
Doorr gebruik te maken van de apparatuur en faciliteiten heeft dit onderzoek 
eenn praktisch stevige basis gekregen. Ik moet hier met name Arie Meruma 
("boeiend!")) voor bedanken. Verder mag ik de volgende mensen niet 
vergeten.. Ferry, ik heb nog niet eerder een kamergenoot gehad met een 
slechteree muzieksmaak. Marcel, jouw enthousiasme was aanstekelijk. Verder 
moett ik Marco, Hassan, Jaap, Piet, Tessa, Henk en Betsie bedanken voor de 
gezelligheidd en interesse. Onno, jouw ideeën over de selectie van variabelen 
hebbenn het laatste hoofdstuk een eind op weg geholpen. Jan, de autoritten 
naarr Alkmaar waren misschien niet altijd sneller dan de trein, maar wel een 
stukk leuker en gezelliger! 

Hett eerste half jaar heb ik grotendeels doorgebracht op de vakgroep 
Polymeer-Analysee van de UvA. Ik moet hiervoor (in willekeurige volgorde) 
Petra,, Fiona, Kathalijne, Simona, Maya, Emil, Xulin, Wybren (dat van 
diee stomme Fries neem ik terug...), Remco, Monique, Wim D. Mauro, Rob 
E.(bedankt,, sorry dat het anders liep), Aschwin, Gabriel en iedereen die ik 
vergetenn ben bedanken. Ook na dat eerste jaar hebben julli e ervoor gezorgd 
datt ik mij er altijd heb thuisgevoeld. Ook de mensen van PAC groep mag 
ikk niet vergeten. 

Ikk liep al langer met het idee om over te stappen op WT^i. Het 
laatstee zetje gegeven door Bill Gates himself. Zijn fantastische software 
blijk tt uitermate ongeschikt voor het verwerken van complexe documenten. 
Hett was misschien niet de makkelijkste stap, maar het resultaat mag 
er(hopelijk)) zijn. Hans, bedankt voor de hulp hiermee. 

Bas,, onze vele discussies (variërend van Spaans eten tot de zin van 
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hett bestaan) heb ik altijd erg op prijs gesteld. Dat je mijn paranimf wil 
zijn,, vind ik dan ook erg leuk. 

Jann en Nellie, niet in de laatste plaats wil julli e bedanken. Welke 
keuzee ik ook heb gemaakt in mijn leven, ik kon altijd rekenen op julli e 
onvoorwaardelijkee steun. 

Els,, de afgelopen jaren was ik vaak druk of (geestelijk) afwezig. Zeker naar 
hett einde toe heeft mijn humeur er af en toe flink onder te lijden gehad. 
Jouww steun en liefde heeft mij erg geholpen. Ik hoop dat wij de komende 
tij dd wat meer tijd voor elkaar hebben. Wouter, ji j bent je het zeker niet 
bewust,, maar nog nooit heeft iemand zo'n verpletterende indruk achter 
gelaten.. Met jouw komst is alles een stuk betrekkelijker geworden. 
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