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Voorwoord en Dankwoord

15 jaar geleden stond ik in een practicum lokaal in Dokkum en monteer-
de ik tijdens mijn eindexamen de laatste lamp op het practicumbord. De
docent drukte op de schakelaar, een elektrische stroom joeg vervolgens
door de installatie en....er was licht. Het was mijn laatste daad op de
LTS. Daarna zouden de MTS, na lang wikken en wegen de HTS, en uit-
eindelijk de universiteit volgen. En tenslotte dus een promotieonderzoek
bij het Centrum voor IsotopenOnderzoek (CIO), wie had dat gedacht..

Het gaat uit de hand lopen als ik iedereen zou noemen die een rol heeft
gespeeld in het traject dat leidde tot dit werk, maar een paar wil ik toch
graag noemen omdat ik er tijdens mijn onderzoek veel aan heb gehad.

Allereerst wil ik mijn vader bedanken. Van hem heb ik leren "werken
met de handen", zoals we dat thuis noemden, en leren improviseren. Dat
bleek een bijzonder handige eigenschap, met name in de 1e jaren van
mijn promotie (zie b.v. hoofdstuk 3).

Ik ben eigenlijk een beetje per toeval in het vak gerold. Na het besluit
om te gaan studeren heb ik vele opleidingen bekeken totdat ik werd
aangetrokken tot de Masteropleiding Energy & Environmental Sciences
(EES) die door het CIO en het IVEM gezamenlijk werd gegeven. Tijdens
EES heb ik een hele leuke tijd gehad. Met name de discussies met Prof.
Ton Schoot Uiterkamp waren zeer inspirerend en ook later tijdens mijn
promotie heeft hij nog veel voor me betekend. Ton: ontzettend bedankt
voor al je wijze woorden, je goede raad en de motiverende gesprekken!

Tijdens EES werd het heilige vuur ontstoken toen ik een onderzoek deed
onder dr. Anne Jelle Schilstra en Prof. Hans van der Plicht. Het opti-
misme van deze twee wijze heren was erg aanstekelijk. Jullie wil ik
bedanken voor de interesse en waardering die jullie toonden voor mijn
werk, en voor het me laten zien hoe leuk onderzoek kan zijn.



Mijn afstudeeronderzoek bij het CIO is uiteindelijk uitgelopen in een
promotieonderzoek en daarvoor wil ik mijn promotoren Prof. Harro
Meijer, Prof. Hein de Baar en co-promotor dr. Rolf Neubert bedanken. Ik
sta nog steeds versteld van het vertrouwen dat Harro en Rolf destijds in
mij hadden: ik mocht van hun een heel duur en net aangeschaft appa-
raat slopen omdat ik dacht dat ik het kon verbeteren (en of dat is gelukt
lees je in hoofdstuk 3). Bedankt voor het vertrouwen, en voor het altijd
tijd hebben voor een van mijn grafiekjes en soms onconventionele onder-
zoeksideeën!

Van Harro ben ik erg onder de indruk geraakt de afgelopen jaren. Van
jou heb ik ontzettend veel geleerd. Het moet voor jou toch best een beetje
een gok zijn geweest om iemand met mijn (gebrek aan) vooropleiding
aan te nemen maar je had altijd het volste vertrouwen. Ik heb het altijd
bijzonder gewaardeerd dat je de tijd en geduld had om mij dingen uit te
leggen die voor jou ongetwijfeld heel logisch waren. Ook heb ik meerdere
keren in jouw kantoor gestaan met een of ander idee, dikwijls vergezeld
van wat gekriebel op papier, en dat jij me vervolgens hielp om daar een
"nette formule" van te maken: het is prachtig om te zien hoe jij dan in de
"leraar-modus" kan schieten. De inhoudelijke discussies die we aan het
einde van mijn promotie hadden behoren tot de leukste herinneringen
uit mijn promotietijd!

Het CIO is een superleuke groep om te werken. Ik wil dan ook alle me-
dewerkers heel hartelijk bedanken voor de ontzettend leuke tijd die ik er
gehad heb, en een paar wil ik nog even apart noemen.

Bert was mijn grote steun in Lutjewad (zonder Bert, geen Lutjewad) en
zonder hem had mijn GC vast heel vaak zonder gas gezeten. Het was
altijd superleuk om met jou in de mast te klimmen! Over muzieksmaak
gaan we het alleen nooit eens worden vrees ik, want volgens mij zijn
kwastjes om mee te verven en niet om mee te drummen...

Henk Jansen bedank ik voor zijn enorme behulpzaamheid en het altijd
tijd willen maken om mij het een of ander bij te brengen van basale
scheikunde en ICT gerelateerde oplossingen. Als een van de weinigen
kon jij net zo hard lachen om de Dirk-Jan strips op mijn deur als ik, en



gelukkig heb jij de vlag van mij overgenomen. Ooit gaat de rest het ook
inzien!

Hans Roeloffzen wil ik bedanken voor zijn tomeloze inzet bij maken van
de GC-database en zijn ad-hoc meteorologie lessen. Jan Schut bedank ik
voor alle hulp bij de homemade elektronica en Delphi software. Jan is
ondanks dat hij het moederbord van mijn GC heeft opgeblazen, een zeer
vakkundige ingenieur die overal een oplossing voor vindt. Ook is Jan de
grondlegger van de term "FGC".

Ik wil verder Maarten Inklaar en Joris Kampman bedanken voor hun
inzet tijdens hun Bacheloronderzoek welke ik mocht begeleiden.

Zonder leuke pauzes geen leuke baan. Onder dat motto bedank ik alle
aio's (Ingrid, Gerko, Marietta, Carmina, Rosario, Vasilis, Navin, Vahi-
deh, Carmelia), studenten (Hendrik, Markella, Charlotte, Maaike,
Bernadette, Ernesto, Samuel, Corinne) en alle ad-hoc medelunchers voor
het vele geouwehoer bij de lunches, en de rest van de CIO'ers voor het-
zelfde tijdens de koffie.

Voor de leuke momenten tijdens conferenties en werkgroepbesprekingen
dank aan mijn mede BSIK AIO collegas: Petra, Petra, Linda, Dimmie,
Arina en Olaf.

Hoewel sommigen zullen beweren van niet, blijkt er gelukkig ook nog
een leven naast een promotie te zijn en dat is soms nodig ook. Renske:
bedankt voor de vele leuke koffie momenten, talloze mails en gezellige
etentjes. Wat fijn dat we de afgelopen 12 jaar zoveel zijn veranderd en
toch zo hetzelfde zijn gebleven! Eddy: super bedankt voor de geweldig
leuke biljartavondjes, je interesse in mijn werk en de vele discussies
waar je een proefschrift an sich aan zou kunnen wijden. Je bent altijd
een grote inspiratiebron voor me geweest en je zal dat ongetwijfeld nog
lang blijven! Jan Menno(Mono) bedank ik voor zijn talent om alles te
kunnen relativeren en mij daar ook iets van proberen bij te brengen. Er
zijn namelijk vele momenten tijdens een promotie dat je je heeeel erg
druk maakt om...nou ja..waarom eigenlijk? Merle, Marijke, Ruth, Indy,
Tamara, Ymkje, Berto, Johanneke, Bart, Dirk, Nicky, Nellie en Peter
voor de vele gezellige avonden, bordspelletjes en wat al niet meer.



Naast mijn promotie heb ik in verschillende bands gespeeld: Jeroen,
Indy (DEYS), Rogier, Roland, Yde, Albert (Powerrage), Rene, Richard en
Iwan (Algomas): bedankt voor de superleuke tijd!

Speciale dank aan Eddy en Eelke voor het mij bijstaan tijdens de verde-
diging en laatstgenoemde tevens voor het ontwerpen van de kaft van dit
proefschrift.

Als laatste wil ik graag mijn lieve vrouw Ingrid bedanken voor haar
onvoorwaardelijke steun en liefde. Alles is een stuk eenvoudiger en
vooral leuker sinds jij in mijn leven bent. En wat leuk dat we ook nog bij
dezelfde groep konden promoveren. Ik heb er ontzettend van genoten en
veel van je geleerd. Vooral van de manier waarop je omgaat met nieuwe
uitdagingen is erg inspirerend. In plaats van om moeilijke opdrachten
als obstakels te zien, begin jij er gewoon mee en zorgt dat het goed komt,
ongeacht of je er ervaring mee hebt of niet. Ik ken waarschijnlijk
niemand die zo getalenteerd is en het niet van zichzelf weet. En inmid-
dels zijn we alweer aan ons volgende avontuur begonnen als postdocs in
Bern. Op naar de toekomst samen!

Sander van der Laan

Zomer 2010, Bern


