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Dankwoord

4.3 jaar, 137 break junctions, tientallen wafers, liters oplosmiddel, cilinders
gas, vaten cryogene vloeistoffen, dozen handschoenen, een tiental cleanroom
pakken, een ons goud, meerdere vakgroepen, een paar rimpels, een PC, een
laptop, een hoge energierekening, vele proefversies van artikelen, een handvol
publicaties, een proefschrift en... we zijn er: het dankwoord!

Ik ben blij dat ik tijdens deze promotie kennis heb gemaakt met weten-
schappelijk onderzoek. Het gevoel van iets nieuws ontdekken is bijzonder.
Achteraf blijkt dat vaak relativeerbaar en zelden origineel. Dat mag wat mij
betreft de pret niet drukken. Dat gevoel, en zeker het delen van dat gevoel
met anderen, is fantastisch. Ik ben ook blij dat het niet vaak voorkomt, want
het enthousiasme wat ermee gepaard gaat is vrij uitputtend.

Bart, ontzettend bedankt voor alle vrijheid die je me hebt gegeven. Je
vakgroep is gemoedelijk en is indrukwekkend uitgerust. Ik heb veel waar-
dering voor je wetenschappelijke werk. Je intelligentie en nuchterheid zijn
verhelderend. Verder heb ik nooit een saaie werkbespreking met je gehad.
Dit dankwoord is ook de plek om je te bedanken voor je heradoptie.

Sense Jan, zonder jou was het een stuk lastiger geweest om te promoveren.
Je bent een fijne begeleider. Ik ben je dankbaar voor je hulp en je flexibiliteit.
Ik heb genoten van de discussies die we gehad hebben. Je hebt me geleerd
dat je op een gegeven moment, gewapend met pen en papier, experimentele
data te lijf moet gaan. Dat vind ik nog steeds heel erg stoer. Tevens ben
ik vele malen fluitend na een werkbespreking in de trein van Leiden naar
Groningen gestapt, vol met tips, kennis en moed. Ook denk ik met plezier
terug aan de conferenties in Moriond en Basel en de bespreking met jou en
Constant bij je ouders in Assen.

Op 27 januari 2009 is mijn toenmalige begeleider Bert de Boer overleden.
Ik heb bewondering voor de constructieve manier waarop Bert zijn leven vorm
gaf. Hij heeft me erg geholpen. Ook na zijn overlijden is zijn vertrouwen in
het voltooien van mijn proefschrift me bijgebleven. Ik ben blij dat ik een jaar
met Bert heb kunnen samenwerken en dat we samen op een artikel staan.

Marius, als iedereen zo’n enthousiaste collega als jij heeft, is er vast minder
oorlog. Ik heb fijn met je gewerkt en ik vind het helemaal tof dat je nu
mijn paranimf bent. Ik denk nog regelmatig aan je betoog op een brug in
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Kopenhagen, waarin je zeer overtuigend uiteenzette dat AIO het mooiste
beroep ter wereld is.

Dago, wat heb jij een kennis en ervaring. Ik ben onder de indruk van je
bereidheid om elke vrijdag het traject Eindhoven-Groningen-Eindhoven af te
leggen. Ik vond de ’wat we niet begrijpen meetings’ in Eindhoven geweldig.

Graag bedank ik de leden van de beoordelingscommissie: Thomas Wand-
lowski, Sylvia Speller en Dago de Leeuw. A special thanks for Thomas Wand-
lowski, for being prepared to travel all the way from Bern for my defense.

Hennie, mijn AIO-schap is best anders verlopen dan we aanvankelijk
gedacht hadden. Ik ben opgelucht dat je moleculen uiteindelijk toch nog
gemeten worden in break junctions. Ik heb prettig met je gewerkt, je bent
betrouwbaar en ik heb bewondering voor je volhardende aanpak. Frank, als
student heb je het ’break junction werk’ op een hoger niveau getild. Dat
was een erg leuke tijd. Auke, wat kun jij snel denken zeg. En buffelen in
het lab natuurlijk. We zaten af en toe een beetje in elkaars vaarwater, maar
dat heeft hele mooie dingen opgeleverd. Constant, ik heb genoten van onze
efficiënte samenwerking. Bernard, ik vrees dat ik je ga missen.

Hanneke, bedankt dat je er voor me bent. Ik ben heel gelukkig bij je.
Ik word nog steeds vrolijk als ik je zie. Dat je trots op mij was toen ik een
dipstick in het helium liet vallen (omdat je het knap vond dat ik een ballon
zo groot als een olifant kon maken) heeft me ook goed gedaan.

Bedankt: Hylke Akkerman, Dirk Aleven, Siemon Bakker, Paul Blom, Jan
Bosch, Johannes Bijlsma, Wiljan Boeve, Gert ten Brink, Johan Brondijk,
Bert van Dammen, Liesbeth Dekker, Thomas Dekker, Margriet Derix, Mir-
jam Dijkema, Pim van den Dool, Harry van Driel, Koos Duijm, Joris Duin-
dam, Diana Dulic, Paul Durieux, Daniel Frisbie, Tom Geuns, Fieke Geurts,
Fatimeh Gholamrezaie, Reinder Gooijaarts, Stijn Goossens, Javaid Goraya,
Joke Haas, Paul van Hal, Jan Harkema, Renate Hekkema-Nieborg, Johan
Holstein, Freek Huisman, Lydia Huisman, Willem Jan Huisman, Ron Huls-
hof, Nettie Hulstein, Kees Hummelen, Ponky Ivo, Renske de Jonge, Wigger
Jonker, Csaba Jozsa, Ilias Katsouris, Martijn Kemerink, Jasper Knoester,
Tibor Kudernac, Martijn Kuik, Thorsten Last, Martijn Lenes, Alex Lerescu,
Arjen Luinenburg, mama, Koos Mars, Christian Martin, Simon Matthijssen,
Martijn Meijerink, Maaike Milder, Daniel Myles, Wouter Naber, Edgar Oso-
rio, Arjan van der Pal, Thom Palstra, papa, Jan Pinckaers, Mihai Popincuic,
Heike Riel, Petra Rudolf, Jan van Ruitenbeek, Mark Schaap, Ebe Schudde,
Oleg Sklyarevskii, Jan Willem Sleeking, Maarten Smid, Roel Smit, Edsger
Smits, Bernd Teunissen, Jeroen Tideman, Nikos Tombros, Makusu Tsutsui,
David Vainshtein, Marleen van der Veen, Anneke Veenhoff, Latha Venkatara-
man, Ine Verhoeff, Simon Vrouwe, Caspar van der Wal, Steve Watts, Marjan
van de Weg, Ottilien Westenberg, Wilfred van der Wiel, Harold Zandvliet.
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