
Dankwoord

Beste Jan, jij was het die mij strikte voor een hoofdvak in Grenoble en daarmee voor de
kristallografie. Dank voor al je vertrouwen en steun en dat je mijn promoter wilde zijn.
Helaas maak jij mijn promotie niet meer mee. Je was (ook als onze professor) een fantastisch
mens en aan jou draag ik dit boekje op. Piet, jij nam de stok van Jan over en ik bewonder
de manier waarop je dat doet. Reeds daarvoor maakte je mij enthousiast voor jouw ideeën
over ”conditional dynamics”. Bedankt voor al je begeleiding daarbij, al jouw enthousiasme
en je eindeloze stroom van ideeën, van ’s ochtends voor negenen tot laat in de middag. Ik
heb veel van je geleerd en ik denk dat we een goed team vormden. Ik hoop dat dit boekje
zal bijdragen aan het verwezenlijken van jouw wetenschappelijke droom. Loes, mijn innig
medeleven vanwege Jan gaat uit naar jou. Ook jou wil ik hartelijk danken, voor het samen
tennissen, het altijd open staan voor vragen en je exacte antwoorden daarop. Marjan, jij bent
de spil van de vakGROEP, bedankt daarvoor en voor al je hulp van de afgelopen jaren.

Ik heb mezelf al die tijd zeer gelukkig geprezen met een vakgroep als Kristal & Structuur-
chemie! Lucy en Clasien, met jullie ben ik daar samen aan een promotie-avontuur begonnen.
Ik wil jullie hartelijk danken voor alle gezelligheid, steun en de vriendschap die wij al vijf
jaar hebben mogen delen. Ik wens jullie veel succes met jullie laatste loodjes. Toen wij
kwamen gingen Raimond en Jeroen net weg. Jeroen, ik nam aanvankelijk jouw PC4-project
over en hoewel ons gezamenlijk verblijf op de vakgroep kort was wil ik je danken voor je
hulp bij mijn opstarten. Jouw ziekte en overlijden hebben ons allemaal erg geschokt. Rai-
mond, jij wijdde me in in de geheimen van het dataverwerken. Bedankt daarvoor, ik heb er
altijd veel aan gehad. Ook de rest van de ’oude stempel’ wil ik hartelijk bedanken voor alle
gezelligheid en collegialiteit in de vakgroep. Martin W. en Roeland (o.a. voor een geweldige
West-Highland ervaring; jammer dat jullie allebei weer roken...), Stephane (Martin’s spätzles
waren toch echt lekkerder), Wijnand (ook bedankt voor je gastvrijheid in Cambridge), Barend
(spelletjes), Carien (blijven lachen), Ton L. (een biertje met een gulle lach), Diane (carnaval
in Limburg), Anne (The Netherlands are so cold, but great fun), Jean (dank voor veel gezel-
ligheid en je hulp met PC4), Ap (koffie-discussies) en Bouke (tennissen). Ik heb jullie alle-
maal best gemist toen jullie vertrokken waren. Gelukkig is er ook weer een nieuwe lichting
enthousiaste mensen gekomen, waar ik steeds graag mee heb samengewerkt: Annika (dank
voor gezelligheid op onze kamer), Nicole & Jenny (brug naar de BOC), Mitja (nu eindelijk
op de fiets naar Primus), Allison (koffietijd!), Hans, Fin & Bert (een aangename invasie uit
Wageningen) en Wiegert (van spinnen niet bang). En dan nog dank aan die mensen die er
altijd al waren en zonder wie de vakgroep de vakgroep niet zou zijn: Arie-laat-mij-hier-maar-
achter (voor veel lol in Sheffield, Nancy en bij talloze andere gelegenheden), Martin L. (voor
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je grote behulpzaamheid bij vele computerproblemen),Eric (voor al je nuttige commentaren),
Ton Spek (voor hulp bij kristallografische problemen), Huub (voor de lekkere koffie), Toine
(voor al je steun met de workstations) en alle studenten. Jan, Ingrid en Aloys van de AV-dienst
wil ik bedanken voor alle hulp bij de posters en de kaft van dit boekje. Janneke, bedankt voor
je hulp bij mijn beursaanvragen. Van de NMR-groep wil ik verder Gert, Albert en Henri
bedanken voor onmisbare hulp met de bacteriën, helaas kunnen jullie er in dit boekje niks
over lezen. Ook andere leden van de BOC & NMR wil ik bedanken voor hun bijdragen aan
gezellige borrels en avondjes in Primus en De Vooghel. Speciale dank ook aan BOC Int. voor
veel volleybalplezier.

Piet, gelukkig heb je ongelijk gekregen en kan ik ook na vijf jaar promoveren nog veel
mensen van buiten het lab bedanken voor hun vriendschap en voor mooie tijden: al mijn
scheikundevriendjes voor veel gezelligheid en alle huisgenootjes voor het (t)huisgevoel in
Huize Rembrandt. Verder dank aan alle vrienden en familie in Limburg: ook daar kom ik
graag weer thuis. Bart & Cindy, dank voor jullie vriendschap en voor het aan Rosa laten zien
hoe het in Limburg is. Alle minse van Scouting Tungelroy: hertstikke bedanktj veur hieël
vùl plezeer. Auch alle minse van de bouw in Utrecht wil ich hertstikke bedanke veur vùl lol
en veur os sjoeëne huuske: wae woeëne dur hieël gaer. Ook dank aan het Weert-clubje voor
leuke VWO-etentjes (ik hoop binnenkort weer eens te kunnen!), Guido & Marie-Hélène voor
hun vriendschap-op-afstand, Heinz o.a. voor hulp bij aanbevelingen en de mensen van de
KCV, speciaal het jongerenteam + helpers, voor alle verdieping en steun.

Paco, Rosa y Fran, gracias por toda vuestra ayuda y hospitalidad en España. Despues
de trabajar mucho siempre me he podido relajar con vosotros en San Lorenzo. Tambien
gracias a todos nuestros amigos allı́ por esas noches de cachondeo. Mario, hartelijk dank
voor onze mooie vriendschap en dat jij deze keer mı́jn paranimf wilt zijn. Waarvandaan je
ook mag komen, onze deur blijft altijd voor je open. Marc, op zo’n broertje kun je rekenen.
Bedankt dat je altijd klaar staat om te helpen, ook nu weer als paranimf. Succes met de
voorbereidingen van jullie feest! Pa en ma, ook al vonden jullie het zelf moeilijk iets aan
mijn proefschrift bij te dragen, jullie steun is altijd onmisbaar geweest! Bedankt voor alle
(in)directe hulp bij mijn promotie en dat jullie altijd voor mij en Rosa klaar staan.

Rosita, tu me haces muy feliz. TQM. Juntos continuaremos por nuestro camino, donde
sea. Ik ben blij dat we daarbij samen God mogen danken, voor elkaar en voor de dingen van
iedere dag, ook een promotiedag.


