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DANKWOORD D

Hett dankwoord is het laatste en vaak het meest gelezen deel van een
proefschrift.. Voor een deel komt dit omdat de lezer hoopt zelf genoemd te worden.
Daarnaastt is dit onderdeel vaak het enige stuk dat in begrijpelijke taal is geschreven.
Dee mensen die ik hier met name noem hebben in de afgelopen zes jaar direct of
indirectt een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze dissertatie.
Inn het nu volgende wil ik deze personen bedanken.
Dee eerste en belangrijkste die ik wil noemen is mijn promotor Prof. Dr. W.J.
Buma.. Zonder zijn bijdrage en inzet zou ik niet zover gekomen zijn. Wybren, ik heb
grotee bewondering voor je gedrevenheid en liefde voor het vak. Ik ben je erg dankbaar
datjee me opgevangen hebt en er voor me was in voor- en tegenspoed. Zelfs in het jaar
datt we niet "mochten" samenwerken heb je me bijgestaan. Het is terecht dat je nu
professorr bent. Je belde me op de gekste momenten, demonstreerde voortdurend je
praktischh inzicht en huilde het altijd uit van plezier als we "signaal hadden gevonden".
Ditt maakt je een hele bijzondere hoogleraar.
Dee overige leden van de promotiecommissie: Wim van der Zande, Maurice
Janssen,, Huib Bakker, Louisa De Cola, Ad Oskam, Jan Willem Verhoeven, en Hong
Zhang,, dank jullie hartelijk dat jullie de moeite hebben genomen om dit proefschrift te
lezenn en te beoordelen. Rob Zsom en Wouter van Balen: hulde voor het vinden van de
vermistee fles Xenon!
Eenn van de leuke kanten van promoveren in de spectroscopie is het werken met
ingewikkeldee apparatuur. Helaas gaan deze apparaten vaak stuk. Een defecte machine
iss natuurlijk een uitdaging als je het leuk vindt om ze zelf weer aan de praat te krijgen.
Datt gold ook voor mij ... tot op zekere hoogte. Als ik er niet uit kwam, kon ik altijd
terechtt bij Dick Bebelaar. Dick, ik heb hele prettige herinneringen aan de
samenwerkingg met jou. Je maakt(e) er een sport van apparaten zolang in leven te
houdenn dat de economische afschrijvingsduur allang overschreden was. Dit
inspireerdee mij dan weer mijn eigen auto, wasmachine of elektrische tandenborstel te
repareren,, althans een poging daartoe te ondernemen. En als dat uiteindelijk niet lukte,
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konn ik weer bij jou aankloppen. Dick, ik hoop dat je nog een paar leuke jaren op de
UvAA zult hebben en ik weet zeker datje gemist zult worden.
Bijj problemen op het gebied van ICT, optica of gewoon de keiharde chemie,
konn ik bij Jos, Rolf en Michiel G. terecht. Bij tijd en wijle werden speciale
werkbesprekingenn belegd, waarbij menige kink in de kabel werd verwijderd. In dit
kaderr mogen de zogenaamde femtojongens niet ontbreken: Michiel van der Meer,
altijdd in voor een geintje. Emile, houdt zich hooguit tien seconden stil. En Werner,
praatt uitsluitend in reclameslogans. Heren, ik vond deze bijeenkomsten altijd zeer
nuttigg en vaak erg gezellig. Ik zal ze missen.
Collegaa aio's en studenten van vroeger en nu: Conny, Paul, David, Mark,
Remon,, Anouk (was vaak op mijn kamer te vinden), Grzegorz en Mattijs (jullie
maaktenn het leuk toen de harde kern van de 4dc verdieping was vertrokken), het was
leukk om met jullie samen te werken. Jullie hebben me allemaal op je eigen wijze laten
zienn hoe je onderzoek doet en welke geheimen de chemie kan bevatten.
Tweee mensen met wie ik wat intensiever heb samengewerkt zijn Alexander en
Corinne.. Alexander, jij hebt een belangrijke bijdrage aan het hoofdstuk over aceton
geleverd,, hartelijk

dank hiervoor.

Ik wens je veel succes bij je eigen

promotieonderzoek.. Corinne Lagrost kwam speciaal over uit Frankrijk om me als
postdocc te helpen bij het onderzoek naar formamide. Corinne, it was a pleasure
workingg with you. I enjoyed our conversations, in particular those about our children.
Vann alle collega's bedank ik tot slot Arjan Rijkenberg. We kenden elkaar niet
maarr werden zes jaar geleden toevallig samen in een kamer gezet en hebben het tot
hett einde met elkaar uitgehouden. We hadden verrassend veel overeenkomsten: twee
linkshandige,, (te) lang studerende Tukkers, lid van dezelfde politieke partij, die
allebeii onderzoek wilden doen in de spectroscopie. Er was tussen ons zeker sprake
vann chemie en ook van een grote loyaliteit. Ik heb dit ontzettend gewaardeerd. Arjan,
jee bent voor mij de ideale collega geweest. We deden de gekste dingen samen, vaak in
gezelschapp van Michiel en Werner: fietstocht naar Edam (nog een aspergesoep?),
bergenn beklimmen in de Alpen (ein Frühstück drei bitte; Herren, die chocolatenseite
bitte),bitte), vechten voor de apparatuur. Ik ben blij datje mijn paranimf wilt zijn.
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Vann mijn familie en vrienden heeft niet iedereen begrepen waar ik nou echt mee
bezigg was. Dat heeft ze er niet van weerhouden met regelmaat belangstellend te
vragenn hoe het met mijn studie ging en of ik al bijna afgestudeerd was. Mijn familie
will ik bedanken omdat ze er altijd zijn, vooral als het er op aankomt. Van al mijn
vriendenn wil ik er vier in het bijzonder noemen: Remko, dank voor het aanhoren van
mijnn klaagzangen. Arie, mijn bridgepartner; een avondje kaarten met jou is altijd weer
eenn feest. Daarnaast ken je de universitaire wereld als geen ander, en daarmee de
bijbehorendee cultuur (ik zit er maar mee, maar dit blijft nog even sub rosa). Renate,
bedanktt voor alle keren dat je hebt opgepast zodat ik aan dit proefschrift kon werken.
Enn Sander, mijn tweede paranimf, je hebt mij geleerd dat stamppot boerenkool
voornamelijkk uit boerenkool bestaat met vooral veel jus. Bedankt voor de talloze
avondenn film, concert, café, sport en sauna.
Tott slot, het thuisfront. Juliette, mijn allerliefste vrouw. Ik ben ontzettend
gelukkigg met jou. Je hebt me gestimuleerd om dit werk af te ronden. De periode
waarinn ik aan dit proefschrift werkte was voor ons heel bijzonder. We zijn met z'n
tweeënn begonnen en nu, zes jaar later, hebben we twee schatten van zoons, die hier
gelukkigg nog helemaal niets van begrijpen.

Amsterdam,, 5 mei 2003.
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