
 

 

 University of Groningen

Thermoluminescence dating of sediments using mineral zircon
van Es, Harriët

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2008

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
van Es, H. (2008). Thermoluminescence dating of sediments using mineral zircon. [Thesis fully internal
(DIV), University of Groningen]. [s.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/67a3b2d4-5f1b-488a-8801-1f61b64b5fa0


166  Dankwoord 

Op het persoonlijk vlak wil ik allereerst mijn lieve ouders, Daan en Coby, en mijn lieve 
zussen, Corinne en Jacobien, bedanken. Jullie onvoorwaardelijke steun en pogingen om het 
allemaal toch een beetje te begrijpen zijn onmisbaar geweest. 
 
De afgelopen jaren, en dat zijn er toch nog veel geworden, heb ik, eerst regelmatig en later 
toch wat minder, de vraag gekregen “ hoe gaat het met het boekje”  en nu kan ik eindelijk 
antwoorden “ het is af!” . Jan-Willem, Henrike, Agnes, Cora, Sytze, Ina en Johan, Marc, 
Harold, Karina, en in het bijzonder Edwin voor het meehelpen sjouwen van de allerlaatste 
loodjes, bedankt, ook voor jullie geduld.  
 
Op deze plek wil twee mensen noemen die deze dag niet meer met mij mee kunnen maken. 
Dat zijn Greta de Graaf-de Vries en Henk Bron. Ik had gehoopt dat ik mijn promotie ook 
samen met hen had kunnen vieren en ik wil in ieder geval een woord van dank uitspreken. 
Henk had ik willen bedanken voor al zijn hulp met de SEM en het altijd klaar staan voor 
oio’ s met dringende vragen. En Greta had ik graag willen bedanken voor haar 
belangstelling voor alles, steun en vriendschap. 
 
Mijn speciale dank gaat uit naar Marcel, Manon en Wouter. Zonder jouw steun, Marcel, 
had ik dit werk niet kunnen afronden en daar ben ik je zeer dankbaar voor. Mijn lieve 
schatten, Manon en Wouter, de dagen hadden niet drukker kunnen zijn de afgelopen 
periode, maar zeker ook niet mooier.  
  
 




