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Dankwoord 

In de wetenschap en zeker tijdens een promotietraject kom je vaak voor 
verrassingen te staan. Dat gebeurde al toen ik vijf jaar geleden aan mijn promotie 
dacht te beginnen in Nijmegen. Als dan je begeleider in je eerste weken daar besluit 
naar een andere universiteit te vertrekken is dat even slikken. Maar ik ben blij dat ik 
mee ben gegaan naar de UvA, want die verrassing van toen heeft heel goed 
uitgepakt! Veel mensen hebben bijgedragen aan deze geweldige tijd in Amsterdam 
en die wil ik hier, op de laatste pagina’s van dit proefschrift, bedanken. 
 Allereerst natuurlijk Bas; zonder jou was ik nooit naar Amsterdam gegaan om te 
promoveren. Ik kan me geen betere begeleider voorstellen; je weet mensen te 
motiveren met je enthousiasme en je hebt altijd tijd en interesse (en niet alleen als 
het goed gaat). Je liet me ook vrij om mijn eigen weg te vinden en mijn eigen 
keuzes te maken. Het was heel speciaal om jouw eerste ‘Amsterdamse aio’ te zijn 
op een uitdagend, en voor jou ook, nieuw project. Natuurlijk ook bedankt voor de 
jaarlijkse Bas-groep-barbecues samen met Marike in Didam! 
 Joost, ik vond het fijn dat ik ook altijd bij jou terecht kon de afgelopen jaren. 
Bedankt voor je suggesties, feedback en hulp bij het schrijven van publicaties. Van 
jou heb ik geleerd hoe belangrijk het is dat je weet hoe je je onderzoeksresultaten 
kan verkopen… eh… in een wetenschappelijke context kan plaatsen!  
 De afgelopen vier jaar heb ik de nodige suggesties en kritische vragen mogen 
krijgen van de andere stafleden. Piet, bedankt voor jouw bijdrage tijdens de eerste 
jaren van mijn promotie. Ik bedank Jarl Ivar (ook voor je correcties in mijn 
manuscript), Franti en Bert voor hun interesse en suggesties. 
 Met veel plezier heb ik samengewerkt met mensen binnen en buiten de HomKat-
groep. Miguel, I enjoyed working with you (and playing your favorite Spanish 
music when you were using the balance). I am happy that our collaboration resulted 
in a nice paper. Good luck with your career in Spain. Gert, bedankt voor de 
thermische metingen aan onze polymeren en voor het beantwoorden van mijn vele 
e-mails. Mensen die heel enthousiast werden van onze nieuwe materialen waren 
Theo Dingemans en Steven Mookhoek in Delft. Bedankt voor jullie werk en voor de 
inspirerende bezoeken aan Delft. Steven, waarschijnlijk zullen we in onze nieuwe 
functies ook nog wel eens samenwerken! 
 De aanwezigheid van de Polymeer-analyse groep is zeer waardevol gebleken voor 
mijn project. Peter, bedankt voor je interesse en het initiëren van de 
samenwerkingsprojecten en natuurlijk de mogelijkheid om deel te nemen en mee te 
helpen aan twee SCM-congressen. Petra, je hebt veel metingen voor mij verricht en 
dat was niet altijd even gemakkelijk. Uiteindelijk zijn er heel interessante resultaten 
uitgekomen en dat gaat zeker in een publicatie resulteren.  
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Toen er veel problemen waren met de GPC (onmisbaar apparaat voor mijn project), 
stonden jullie ook klaar; Rob, Peter en Petra, heel erg bedankt voor jullie hulp. Eva, 
thank you for injecting our polymers in your precious chromatograph, which led to 
useful results for the copolymer project. Also thanks for always taking the time to 
explain things again and for coordinating the polymer analysis part of the project. 
Aleksandra, thank you for your measurements and discussions. 
 Tijdens de afgelopen vier jaar heb ik ook vier studenten mogen begeleiden. Tom, 
je was er in Nijmegen al bij en gelukkig wilde je ook mee naar de UvA. Het was al 
snel duidelijk dat je liever heel veel data verwerkte achter de computer, dan in het 
lab stond, waar je zeker wel interessante resultaten hebt geboekt. Bedankt voor 
jouw bijdrage (ook aan de eerste publicatie) en veel succes met het afronden van 
jouw promotie (in de chemometrie) in Nijmegen. Daarna kwam Alistair, ook uit 
Nijmegen. Je zat altijd vol (wilde) ideeën en was erg fanatiek in het lab. Helaas is 
van jouw werk niks in mijn proefschrift terecht gekomen, maar met jouw brede 
interesse, inzet en creativiteit komt dat wel goed in de toekomst. Veel succes met de 
laatste loodjes. Toen was het tijd voor een student uit Amsterdam. Annelie, jij 
begon met een scriptie die de basis was voor een mooi review. Ook jouw labwerk 
heeft mij nog veel werk bezorgd in positieve zin; het vormde de basis voor in elk 
geval één en waarschijnlijk twee publicaties. Veel succes met jouw promotie in 
Utrecht. Als laatste kwam Annemarie. Het was erg leuk om samen met je op het lab 
te staan, te luisteren naar je gezang (of gewoon mee te zingen) en natuurlijk samen 
in de bar te zitten op vrijdag. Jij hebt heel veel inzet getoond en je geeft niet snel 
op; dat zijn de juiste eigenschappen voor een succesvolle promotie. Ik vind het erg 
leuk dat jij als aio verder bent gegaan met de carbenen en ik wens je veel succes 
daarbij! 
 Zonder fijne collega’s waren dit nooit zulke geweldige jaren geweest. Interesse 
voor elkaars werk, behulpzaamheid, maar natuurlijk ook koffiepauzes, borrels, 
feestjes en congressen maken je werk zo veel gemakkelijker. Jeroen, je was een 
fijne buurman, maar soms was dat ook wel jammer, vooral als je weer een nieuwe 
batch StinkyPhos maakte. Samen met Wojciech hebben we een erg geslaagd labuitje 
in elkaar gezet, maar ik had niet anders verwacht na ons alternatieve B9.38-labuitje 
naar de Efteling… Heel veel succes met je nieuwe baan en veel geluk samen met 
Vessela. Fred, our UvA champion; thank you for your enthusiasm and good luck 
with your academic career. All the best for you and Shijun. Fabrizio, I really 
enjoyed your presence in the lab, but also during borrels and other parties. Good 
luck with your defense (two weeks after me, wat een situatie!) and with your new 
job. Paweł, it was a lot of fun to practice my Polish with you, but did you really 
need to use StinkyPhos precursors in the fumehood next to me? Guillaume, I really 
enjoyed the conversations during our Sunday climbing sessions about chemistry 
politics, lab life, etc. Good luck with your career and all the best for you and your 



Dankwoord 

 195

wife Mutsumi. Dinesh, jij was er maar kort, maar ik ben blij dat je nu weet wat je 
echt leuk vindt; veel succes voor de klas. Quinten, we waren collega’s in 
achtereenvolgens Nijmegen en Amsterdam, maar ik verwacht niet dat ik je ga 
tegenkomen in het onderwijs. Ik wens je veel succes als leraar en dat moet met jouw 
vrolijkheid en enthousiasme zeker lukken! Dennis, veel succes met je academische 
carrière en bedankt voor de barbecues in Almere. Jurjen, bedankt voor het 
organiseren van van alles en nog wat en succes in Brussel (en bij het opstarten van 
je eigen bedrijf in de toekomst?). Ivo, bedankt voor de gezelligheid op borrels en 
feestjes en succes met de laatste berekeningen. Sander, op de eerste werkdag in 
2006 begonnen we samen bij HomKat. Ik ben dan inmiddels vertrokken, jij zit er 
nog en nu als directeur van InCatT. Bedankt voor je interesse en alle ongein. Pierre, 
thank you for the fun at borrels and parties and of course for the barbecues on the 
roof. Vladi, good luck with finishing and all the best for you and Maria. 
 After two years the ‘carbene-team’ expanded and then the minimeetings became 
more interesting and useful. Markus (Herr Doktor), Nicole (zorg je goed voor de 
GPC? ☺), Alma, Piluka (Baila el chiki chiki!) and Annemarie, thank you for the 
fun, suggestions and discussions and good luck with your projects! Thanks to the 
rest of the HomKat people of the last 4.5 years: Tendai, Sofia, Samir, Fred T., Sara, 
Bart, Leszek, Max, Luis, Florian, Stefan, Sandra, Rosalba (spalmare!), Sumesh, 
Guido, Ronald, Michel, Rick, Yasemin, Chrétien, Remko, Elsbeth, René, Jitte, 
Franco, Gennady, Fabrizio R., Mark, Axel, Irshad, Jelmer, Iris, Gledison, Mandy-
Nicole, Teresa, Aldo, Angelica, Jana, Alessandra, Eoin, Erik Z., Ruta, Silvia, Pim 
and everybody I forgot. Also thanks to people outside the group: Ginger, Martin, 
Peter, Luc, Stefan, Dorette, Merel, Joep, Ruben, Evelien, Deniz, Jo, Renate, 
Maureen en Petra H. 
 Voor een promotieproject is technische ondersteuning onmisbaar. Ik ben dan ook 
dank verschuldigd aan Jan Meine Ernsting, Jan Geenevasen en Han Peeters. Jan 
Smits heeft een aantal kristalstructuren voor me opgelost in Nijmegen; dank 
daarvoor. Ernst van Eck, bedankt voor de vaste stof NMR experimenten. Binnen de 
HomKat-groep zijn mensen nodig om alles soepel te laten verlopen. Erik (bedankt 
voor het beantwoorden van al mijn vragen de afgelopen vier jaar), Lars (ik ben die 
computer die je hebt geregeld om muziek mee af te spelen op het lab niet 
vergeten!), Fatna (in het bijzonder bedankt voor je hulp met de GPC), Taasje, Lidy 
en Zohar, bedankt voor alles. 
 Een aanzienlijk gedeelte van je tijd als promovendus word je geacht aan 
onderwijs te besteden. In mijn geval bestond dit voornamelijk uit practica en deze 
waren vermoeiend, maar ook altijd erg gezellig. Ron en Johan, bedankt! Verder was 
er het jaarlijkse Proefstuderen voor middelbare scholieren. Astrid en alle 
assistenten, bedankt; het was elk jaar weer een succes. 
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Veel informatie is op het internet te vinden, maar af en toe kom je er toch niet 
onderuit om naar de bieb te gaan. Op de UvA is dat helemaal niet erg, want je wordt 
altijd perfect geholpen. Ik wil de mensen van de bieb dan ook bedanken en in het 
bijzonder Marijke voor haar snelle service, haar vrolijkheid en vakantieadviezen. 
 De periode in Nijmegen was kort, maar zeker heel plezierig. De volgende mensen 
hebben daar aan bijgedragen: Alan Rowan, Suzanne, Bram, Jaap, Dennis H., 
Quinten, Mark D., Paul Schlebos, Theo, Dennis L., Femke, Chris, Benjamin en 
iedereen die ik ben vergeten. Bedankt voor jullie interesse en natuurlijk alle 
‘werkbesprekingen’, Refter-‘diners’, overwerk-avonden, laatste biertjes en mijn 
afscheidsborrel. 
 Binnen, maar ook buiten het lab was er zeker nog tijd voor gezelligheid. 
Johanneke, Tehila en Rachel; die Ladies’ nights moeten we erin houden (binnenkort 
alle vier zonder die ‘s’!). Johanneke, jij staat altijd voor iedereen klaar om te helpen 
of gewoon te luisteren. Ook als er iets georganiseerd moet worden (Kerstlunches, 
promotie-activiteiten, Proefstuderen) deed jij altijd mee. Ik hoop dat er nog veel 
gezellige spelletjesavonden komen. Jij en Bart ook veel succes met de laatste 
loodjes en natuurlijk met je nieuwe carrière voor de klas. Tehila, bedankt voor alle 
vrolijkheid in het lab en aan de koffietafel. En natuurlijk alle hulp de laatste 
maanden. Veel geluk en succes voor de toekomst. Rachel (en Niels), bedankt voor 
jouw tips voor de afronding en veel succes bij je verdediging 1 dag voor die van 
mij. En ik bedank natuurlijk de vijfdejaars voor de gezelligheid tijdens 
verjaardagen, vijfdejaarsweekends en soms congressen. Pieter, het zou toch moeten 
lukken om vaker wat af te spreken nu we allebei in Amsterdam werken... Nouline, 
fijn dat je weer wat dichterbij komt wonen! 
 Vooral na een drukke periode is het altijd heerlijk om ‘thuis’ in Groningen lekker 
te ontspannen. Pap en mam, bedankt voor alles wat jullie voor me hebben gedaan. 
Ik weet dat jullie het jammer vinden dat ik ‘zo ver weg’ woon, maar ondanks dat 
steunen jullie me altijd in mijn keuzes. Peter, wat is het ontzettend fijn om zo’n 
broer te hebben. Het is dan ook niet meer dan logisch dat jij samen met Wojciech 
naast me staat tijdens de verdediging. Je hebt me vaak geholpen met van alles en 
nog wat en gezorgd voor de nodige ontspanning in de vorm van jaarlijkse 
Elfstedenrijwieltochten, avondzwemmarathons met de URB, nachtelijke WAMPEX 
speurtochten, fitnessen (terwijl we daar niks aan vonden), enz. Ik bedank jou en 
Jolanda voor jullie steun en interesse. 
 Lieve Wojciech, bedankt voor je liefde en je steun. Ik ben heel blij dat Bas jou 
die andere aio-plek heeft aangeboden (en dat ik eindelijk eens kon zien wie er op 
‘mijn’ publicatie stond ☺!) Je hebt me altijd veel geholpen met eigenlijk alles. 
Zonder jou waren dit niet van die fantastische jaren geweest! 
 
Erica 


