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Dankwoord
De laatste loodjes wegen het zwaarst. Een bekend gezegde dat zeker opgaat voor het
schrijven van een proefschrift. Ik ben dan ook heel blij dat mijn proefschrift af is. Let mij
mijn laatste (onmogelijke) taak: het bedanken van alle mensen die tot de vorming van dit
proefschrift hebben bijgedragen.
Peter Builtjes was vanaf het eerste begin tijdens mijn stage bij TNO tot laatste weken vol
stress de drijvende kracht achter mijn aio-project. Ik wil je bedanken voor al het vertrouwen dat je in me gesteld heb en de vrijheid die je me hebt gegeven om mijn eigen weg te
vinden. Daarbij was je er altijd als ik je nodig had.
In de praktijk heb ik heel veel geleerd van co-promotoren Harry en Frank. De vele uren die
ik met Harry heb gediscussieerd over mijn papers en aerosol eigenschappen in het algemeen waren heel vruchtbaar. We ons nog een paar jaar kunnen bezighouden met de losse
draadjes en implicaties van het EZ-project. Daarnaast zal ik alle “Stephan Schwartz lessen”
niet licht vergeten. Frank, ook al was de afstand tusen Ispra en Utrecht eigenlijk te ver,
bedankt voor al je adviezen, commentaar en discussies. Zonder jou zouden de model
artikelen niet hetzelfde niveau gehaald hebben.
Maarten (vL) ben ik heel erg dankbaar voor onze goede samenwerking op het gebied van
LOTOS. Ik hoop dat we in de toekomst nog vaak mogen samen werken. In dit stukje wil
ik ook Cristina en Gerrit noemen. Het werken aan ons artikel en de discussies hierover
(tijdens een overheerlijk diner) vond ik erg leuk, al ging niet alles altijd van een leien
dakje. Ernie wil ik bedanken voor zijn oprechte belangstelling en vriendschap. Achter de
schermen heb je een belangrijke rol gespeeld.
Herewith I would like to express my gratitude to all the people who have supplied aerosol
(nitrate) data to me.
Vele anderen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit boekje. Hiertoe behoren
mijn paranimfen, collega’s, vrienden en familie. Tot slot wil ik mijn vader, moeder, zusje
en Michelle uitdrukkelijk bedanken voor alle steun die jullie mij gegeven hebben.

