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Dankwoord 

Na enkele jaren is het dan eindelijk zover, mijn proefschrift is af! Het afronden van deze 

dissertatie is met afstand de grootste uitdaging geweest waarvoor ik tot nu heb gestaan. 

Uiteindelijk is het dan toch gelukt, dankzij de steun van veel personen die ik nu wil 

bedanken.  

Degene aan wie ik de meeste dank verschuldigd ben is zonder twijfel Fred Brouwer, mijn 

promotor. Allereerst, omdat ik van hem de kans heb gekregen om in zijn onderzoeksgroep 

dit promotieonderzoek te doen, en zijn begeleiding daarbij. Voor het totstandkomen van dit 

proefschrift heeft Fred een onmisbare bijdrage gehad. Hij heeft mij vaak wakker geschud in 

periodes waarin mijn aandacht voor het proefschrift verslapte. Fred, je aansporingen waren 

heel erg nodig, anders was dit proefschrift er nooit gekomen. Maar misschien wel het 

belangrijkste waarvoor ik je dankbaar ben is je eindeloze geduld de afgelopen jaren. Ik ben 

als promovendus nu al een aardige tijd “over tijd”, ik mag mezelf dus gelukkig prijzen dat je 

er in bleef geloven en mij de tijd hebt gegund om dit proefschrift af te maken.  

Hoewel mijn afstudeerproject tijdens mijn scheikundestudie al iets met licht te maken 

had, had ik weing kaas gegeten van fotofysische experimenten en de geavanceerde 

apparatuur die daarbij gebruikt wordt. Hier kwam echter snel verandering in dankzij de 

inspanningen van John van Ramesdonk van wie ik alles heb geleerd over transient absorptie 

en fluorescentiemetingen. Ook Dick Bebelaar wil ik bedanken, voor SPC experimenten kon 

altijd altijd rekenen op zijn hulp. Speciale dank ook aan Rolf Sitters die het ontwerp van de 

optische hogedrukcel op zich nam. De hogedrukcel werd gebouwd door Henk Luijten. Bij 

hem kon ik altijd terecht als er technische problemen waren (bijvoorbeeld als ik de cel niet 

meer open kreeg...) en modificaties aan het ontwerp nodig waren.  

František Hartl en Taasje Mahabiersingh hebben mijn leven op de vijfde verdieping veel 

gemakkelijker gemaakt. Dankzij hun hulp kon ik de cyclische voltammetrie en IR en UV-

Vis spectro-electrochemische experimenten, beschreven in dit proefschrift, uitvoeren. Ik 

heb ook dankbaar gebruik mogen maken van Franti’s kennis en expertise bij de interpretatie 

van de resultaten. Zijn bijdrage is zeer belangrijk geweest, ook vanwege zijn onuitputtelijke 

enthousiasme die inspirerend werkte. Speciale dank ook aan Erika Eiser voor haar hulp bij 

rheologische experimenten en de deskundige ondersteuning bij de interpretatie van de 

resultaten.  

I am also indebted to Jimmi Taybi. Despite his background in chemical enginering, he 

took up the challlenge to start an internship on the viscosty effect on the shuttling in 

rotaxanes. The rheological experiments and most of the shuttling experiments described in 

Chapter 2 were performed by him. Graag wil ik ook Jurriaan Luiken bedanken, die als 

stagestudent de taak op zich nam om de eerste experimenten met de nieuw gebouwde 

hogedruk-opstelling uit te voeren. De meeste experimenten beschreven in Hoofdstuk 8 zijn 

door hem uitgevoerd. Zijn inspanningen zijn ook belangrijk geweest bij het ontdekken en 

oplossen van kinderziektes van deze opstelling.  
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De discussies tijdens werkgroepbesprekingen, hoewel soms oeverloos ;-), hebben me 

goed geholpen bij het kiezen van de juiste weg tijdens mijn onderzoek. Dit proefschrift 

bevat veel argumenten en redeneringen die ontstaan zijn tijdens deze besprekingen. De 

personen die hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld zijn Wybren-Jan Buma, Jan 

Verhoeven, Hong Zhang en Sander Woutersen.  

Belangrijk zijn ook de collega’s van OPM die er ten eerste voor hebben gezorgd dat elke 

dag in Amsterdam weer een plezierige was. Ik heb in Amsterdam altijd een heerlijke sfeer 

ervaren. Met jullie kon ik altijd brainstormen over mislukte syntheses, lastige scheidingen, 

onbegrijpelijke spectra, data-fitten in Igor, noem maar op. De leuke discussies die ik met 

jullie heb gehad tijdens werkgroepbesprekingen, de koffie en groepsetentjes (waarvan ik 

soms de hoofdsponsor was...) hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de inhoud van dit 

proefschrift. In willekeurige volgorde: Peter Zoon (lekker spul dat in rauwe ei gedipte 

Wagyu vlees in Kyoto, brrr....), Jacob Baggerman (de echte hoofdsponsor van onze 

groepsuitjes ☺), Natalia Haraszkiewitcz, Sandro Fazio, Nathalie Marcotte, Tora Mudadu, 

Koos Kuijt, Leszek Zalewski (your incredible drive for results and dedication was very 

inspiring), Allessandro Vozza, Mirka Smoluch, Emile Mes (bedankt voor het paranimf 

zijn!), Pablo Contreras-Carballado, Irina Petrova, Gregorz Balkowski, Anouk Rijs (citaat: 

“congres is geen werk!”), Mattijs de Groot, Deniz Günbaş, Tanzeela Raja, Joanna 

Siekierzycka, Ron Jukes, Matthijs Panman, Sander Kluwer, Pavel Bodis en Jurriaan Zwier. 

Speciale dank wil ik uitspreken aan Piet Wiering en Bert Bakker. Ik kon vaak een beroep 

doen op jullie jarenlange ervaring als er weer eens een synthese vastliep. En Piet, ik ben 

vereerd dat ik na jouw pensioen het stokje van je mocht overnemen om elk jaar 

bisschopswijn voor de hele afdeling te brouwen volgens jouw “geheim” recept ;-).  

En dan het thuisfront, de mensen buiten de muren van de universiteit die het allemaal 

vanaf een afstand hebben meegemaakt. Ten eerste mijn vriendjes en vriendinnetjes in 

Leiden. De afgelopen jaren heb ik van jullie (wekelijks...) de vraag voorgeschoteld gekregen: 

“Hoe is het met je boekje, is het al af?” De strekking van mijn antwoord was vaak: “Goed, 

je moet de groeten hebben.” De laatste tijd begon het echter door te dringen dat het al bijna 

af was, dus werd ik geconfronteerd met jullie nieuwste vondst: “Wanneer is je 

boekbespreking?” Hoewel ik niet altijd de humor ervan kon inzien, ben ik er dankbaar voor 

dat jullie mij deze spiegel altijd hebben voorgehouden. Het heeft mij vaak geholpen de 

focus weer op mijn proefschrift te krijgen en te houden. Jullie steun is onmisbaar geweest 

voor mij om vol te houden en het proefschrift af te ronden. Onnodig dan ook om te zeggen 

dat ik heel blij ben jullie om me heen te hebben. Ik verheug me erop de goede afloop 

uitbundig met jullie te vieren! Een persoon uit deze groep die ik speciaal wil bedanken is 

Koen Wagner, bridge- en fietsmaat, collega-scheikundige, goede vriend en nu een van mijn 

paranimfen. 

Lieve Marjolein, ik wil je bedanken voor je geduld en steun de afgelopen jaren. Ik weet 

dat het verre van leuk is geweest voor jou toen ik avonden en weekenden achtereen achter 
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de schijftafel heb gezeten om aan mijn proefschrift te werken. Ik heb dus nog wat in te 

halen en goed te maken, maar daar heb ik nu uitgebreid de tijd voor. Ik verheug me op de 

jaren die komen! 

Tenslotte veel dank aan mijn familie, mama, papa, Reshma en Shiema, voor jullie 

belangstelling voor mijn promotieproject en onvoorwaardelijke steun en vertrouwen. 

 

 

                  Dhiredj 

  


