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Dankwoord 
Na ruim 6 jaar is het zover, mijn proefschrift is af! De hoogste tijd om al die mensen te 

bedanken die hebben bijgedragen aan de totstandkoming. 

Allereerst wil ik Fred Brouwer bedanken. Fred, jij hebt mij de mogelijkheid gegeven 

om mijn promotieonderzoek te doen in Amsterdam. Vlak voor mijn stage in Valencia 

vroeg je mij wat ik wilde gaan doen als ik eenmaal afgestudeerd was. Toen ik hierop op 

antwoordde dat ik wel graag wilde gaan promoveren, bood je me niet direct een positie 

bij jou in de groep. Wellicht dat er nog geen geld beschikbaar was of wilde je eerst 

afwachten hoe ik het in Spanje zou doen. Terwijl ik in Valencia zat, zag ik op de website 

dat je twee AIO plaatsen vrij had: een rotaxaan-gerelateerd project en een project dat ook 

single molecule spectroscopie zou gaan gebruiken. Dat laatste klonk mij wel goed in de 

oren. Het idee alleen al was (en is) leuk: één molecuul per keer bekijken! Tot mijn schrik 

vernam ik dat je intussen Dhiredj had aangenomen op één van de twee projecten. 

Gelukkig voor mij was dat op het andere project. Fred, hartelijk dank voor alle 

begeleiding in de afgelopen jaren. In eerste instantie zou Wybren-Jan Buma mijn 

promotor zijn, want op papier was jij nog geen hoogleraar. Ik ben blij dat je dit intussen 

wel geworden bent en ik ben er trots op jouw eerste ‘eigen’ promovendus te zijn. 

Wybren, jouw tomeloze enthousiasme en net iets andere blik op ons werk zorgde 

tijdens werkbesprekingen altijd voor interessante ideëen. Ik hoop dat de kwantum beats 

toch nog eens echt gevonden worden in een rotaxaan. 

Jan, je was al gepensioneerd toen ik begon aan mijn promotieonderzoek, maar de eerste 

jaren was je daarom niet minder op het lab. Mede dankzij jouw inspirerende colleges 

spectroscopie en fysisch organisch chemie ben ik deze richting in de chemie opgegaan. 

Jouw enthousiasme was altijd een inspiratiebron en de geochrome verbindigen van 

Fukuzumi zullen me voor altijd bij blijven. 
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Uiteraard wil ik ook graag Johan Hofkens, Frans De Schryver en Renaud Vallée bedanken 

omdat jullie mij de mogelijkheid hebben gegeven om in Leuven single molecule metingen 

te doen. 

Piet, ik heb jou als zaaloudste in de eerste twee jaar nog mogen meemaken. Alle mooie 

en veelal ongeschreven (synthese) tips en verhalen uit de oude doos die van jou en Bert 

kwamen, waren goud waard. John, dankzij jouw inzet en kennis blijft (zelfs nu je met 

pensioen bent) de opstelling draaiend. Menig probleem heb jij opgelost. Variërend van 

onverklaarbare spikes in het fluorescentiespectrum tot het in mijn ogen af en toe 

onmogelijk lijkend inkoppelen van de argonlaser in fiber wist jij op te lossen. Het 

gezamenlijk opbouwen van de single molecule setup met de mooie Chameleon OPO 

setup was erg leuk. Dick door jouw toedoen draait de argonlaser nog steeds met 

picoseconde resolutie en konden Joanna en ik de eerste single molecule metingen in 

Amsterdam doen. Michiel, zonder jouw hulp waren de mooie femtoseconde metingen uit 

hoofdstuk 7 niet mogelijk geweest. Voor de technische ondersteuning hadden we 

natuurlijk Jan Geenevasen voor de NMR en Joep (“ach, die kromme remschijf vlakken we 

zo af, rijd die motor maar even naar binnen”) voor de elektronische ondersteuning. En 

natuurlijk wil ik alle andere collega’s die hebben bijgedragen fijne sfeer in de groep 

bedanken: René, Hong, Sander, Jurriaan, Natalia, Sandro, Dhiredj (wat een mooi 

congresbezoek hadden wij in Japan). Nathalie, Koos, Mirka, Emile, Tora, Joanna, Pablo, 

Sander en Allessandro. Ook fysisch chemici uit de groep van Wybren hebben hier 

natuurlijk aan bijgedragen: Anouk, Pavel, Sander, Gregor, Irina en Mattijs. Allen bedankt 

voor de fijne tijd. 

Mattijs en Jocelyne, jullie zijn niet zomaar mijn paranimfen geworden. Met jullie kan 

ik altijd over wetenschap praten, discussiëren en ruzie maken (wetenschapsquiz). Ik hoop 

dat deze inspirerende gesprekken nog vaak mogen plaatsvinden.  

Het thuisfront mag natuurlijk ook niet onbenoemd blijven. Mama, Ron, Oma Marijke, 

Guido en Elvira en natuurlijk papa (jij weet als geen ander wat er nodig is om een boek te 

schrijven). Inhoudelijk hebben jullie niet zoveel bijgedragen aan dit proefschrift. Toch 
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hebben jullie moreel bijgedragen aan de totstandkoming van dit werk zoals alleen directe 

familie dat kan. Opa, je mocht het helaas niet meer meemaken, maar ik zal me onze 

discussies over scheikunde en de wetenschap in het algemeen altijd blijven herinneren. 

Het was mede dankzij jouw en Ruth's enthousiasme dat ik na de middelbare school 

besloot om scheikunde te gaan studeren. Anke en Jan, jullie vragen over de vorderingen 

van het proefschrift zorgde ervoor dat op momenten, dat de aandacht wat verslapt was, ik 

toch weer verder ging. 

Maarten, zonder jouw hulp was er beduidend meer werk in de omslag gaan zitten en 

was het eindresultaat vast niet zo mooi geweest als het nu is. 

Lieve Jessamijn, vele weekenden zijn opzij geschoven en veel plannetjes werden 

gesaboteerd omdat ik weer eens aan mijn proefschrift moest werken. Op de voor jouw 

lastigste momenten had ik weer eens de dwangmatige behoefte om wat te gaan schrijven. 

Nu is het eindelijk af en ik wil je hartelijk danken voor je geduld en steun gedurende het 

schrijfproces. 

Tenslotte is er nog één persoon of eigenlijk persoontje dat niet ongenoemd gelaten kan 

worden: Tessel, jouw komst was een goede stok achter de deur om het geheel af te 

ronden. Al was het alleen maar zodat jij nooit het zinnetje: "Papa wanneer is je 

proefschrift nou eens af?" zal leren uitspreken. 

 

Peter, 21 april 2009 

 


