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Het laatst geschreven, het eerst gelezen.

Ruim vijf jaar geleden was ik klaar met mijn Scheikunde studie en stond ik voor de keus, wat

nu? Voor mij lagen twee wegen open, de lerarenopleiding of een promotieplek.

Paul jij bood mij op dat moment een promotieplek aan in Amsterdam of St. Andrews.

Paul, ik wil je bedanken dat jij me deze kans hebt gegeven. Het onderzoek verliep niet altijd

zoals gepland, maar jij zag toch altijd nog wel andere wegen die naar het einddoel zouden

kunnen leiden. Ik ben in Amsterdam gebleven. Ik zag het niet zitten om mijn gehele

onderzoek in het buitenland te zitten, maar ik heb met plezier drie keer een bezoek gebracht

aan jouw groep in St. Andrews. Qua onderzoek hoorde ik toch meer daar thuis dan in

Amsterdam.

Maar ondanks dat mijn onderzoek meer in St. Andrews thuis hoorde dan in Amsterdam

zorgde Joost wel voor een mooie en gezellige basis. Joost dank je wel dat ik mijn onderzoek

in jouw groep heb mogen uitvoeren. Je deur stond altijd voor me open, soms vond ik de

drempel wel wat hoog om naar je toe te stappen, maar je was altijd bereid om me te helpen.

Soms kwam ik met meer vragen je kamer uit dan dat ik naar binnen ging, maar jij zorgde

ervoor dat ik echt over mijn onderzoek begon na te denken. De grote vraag was altijd:

waarom? Jij hebt er voor gewaakt dat het niet alleen een synthese onderzoek was, maar jij liet

mij zien dat er toch meer achter zat. Dank je wel voor alle suggesties en feedback en voor de

begeleiding om de hoek.

Piet, jij vulde mijn promotoren mooi aan als co-promotor. Je was niet veel meer op de

UvA, maar vanuit Tarragona kwamen er altijd snel antwoorden in de vorm van tips,

suggesties of correcties. Deze heb ik altijd als zeer waardevol ervaren. Als co-promotor

kwamen mijn hoofdstukken als laatste bij jou terecht voor correctie en jij wist dan altijd nog

mooi de laatste puntjes op de i te zetten. Dank je wel voor alle hulp.

Het laatste oordeel lag/ligt in handen van Henk Hiemstra, Ron Wever, Gijs van der

Marel, Gerard Roelfes en Bas de Bruin. Dank jullie wel dat jullie in mijn

promotiecommissie wilden plaatsnemen.

In Amsterdam heb ik daarnaast ook van de andere stafleden veel suggesties en kritische

vragen mogen krijgen tijdens de tweewekelijkse minimeetings, maar ook bij

werkbesprekingen of oefenpraatjes. Han, Franti (veel succes in Reading met het opzetten

van je eigen groep) en Bert Sandee, dank jullie wel.

Bas, in een van de eerste minimeetings dat jij er bij zat vroeg je je al af of ik ook een

andere methode ging gebruiken dan de covalente. Op dat moment was ik vooral gefocust op

de covalente bouwsteen. Maar die opmerking is altijd in mijn hoofd blijven hangen en mede

dankzij jou heb ik nu twee hoofdstukken geweid aan een mooi intercalator phosphine ligand

en ben ik toch toegekomen aan katalyse experimenten. Bas, bedankt voor jouw hulp.

Jarl Ivar, jij kwam in mijn laatste jaar de groep versterken. Ook jouw wil ik bedanken voor

alle tips die je tijdens minimeetings of werkbesprekingen hebt gegeven. Succes met het

opzetten van je eigen onderzoeksgroep.
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Naast de stafleden valt en staat een goede onderzoeksgroep met de ondersteuning van

technici. Kees, Jurriaan en Lars bedankt voor de allereerste hulp. Lars, helaas verliet je de

groep snel, maar in die twee jaar ben je zeer waardevol geweest. Ook had je altijd wel een

goed verhaal aan de koffietafel. Dank je wel voor de gezelligheid en hulp.

De groep werd na Lars snel verstekt door Erik en Fatna. Erik, dank je wel voor alles wat je

voor me gedaan hebt. Als er weer wat stuk was of ik was op zoek naar iets, kon ik altijd bij je

langs komen (behalve op je “papa-dag”). Heel veel geluk en succes in de volgende fase van je

leven. Fatna, dank je wel voor alle hulp met onder andere de LCMS. Soms is het wel eens

frustrerend dat er dingen zijn die veel aandacht nodig hebben voordat het optimaal gebruikt

kan worden, maar hou vol en hou vooral plezier in je werk. Ook ben ik dank verschuldigd aan

de technici die later de groep kwamen helpen: Lidy en Taasje, ik heb toch mooi nog net even

een CD meting kunnen doen, voordat ik echt helemaal klaar was.

Een onderzoek zou niet bestaan zonder het analyseren van alle gemaakte moleculen. NMR

is daarvan een van de belangrijkste. Jan Meine bedankt voor alle hulp op de 7de en soms in de

kelder van het D-gebouw. Ook speciale dank voor de wat meer exotische metingen, zoals

rhodium NMR. Jan G, zo af en toe was ik ook in de kelder van het D-gebouw te vinden. Veel

van mijn DNA had ik niet, maar het is ons wel gelukt dat beetje zichtbaar te maken met de

nano-probe. Dank je wel. Ook Han Peeters wil ik bedanken, niet voor de NMR, maar voor

alle massa’s die je voor me gemeten hebt. Altijd in voor een gezellig praatje, soms was de

wachtrij met monsters wat langer, maar je wist je er altijd toch vlot door heen te werken.

Tijdens de eerste congressen liet ik mijn werk zien op posters. Joep wil ik bedanken voor alle

hulp die je gegeven hebt om die A0 poster toch maar mooi op het papier te krijgen. Soms was

het even puzzelen en luisterde de PC of de printer niet, maar het is toch altijd weer gelukt!

In het tijdperk van de elektronische versies van tijdschriften was ik steeds minder geneigd om

een artikel te raadplegen dat niet op het internet toegankelijk was. Als je er dan toch steeds

weer op uit kwam met verschillende zoektochten dan toch maar naar de bibliotheek. Marijke,

jij was altijd bereid om de zoektocht voort te zetten. Als het als papieren versie niet aanwezig

was dan wist jij meestal wel waar het te halen was. Het gezochte artikel had ik dan soms

binnen uur al in mijn bezit. Dank je wel.

Naast het onderzoek werd er ook van ons verlangt dat we onderwijs gaven. Alle

Nederlandse AiO’s werden snel ingezet bij verschillende practica, zo werd ik in mijn eerste

maand al ingezet bij een derdejaars practicum. Daarna volgende nog verschillende eerstejaars

practica. Deze practica zouden niet zo gesmeerd hebben gelopen zonder de hulp van Ron en

Johan. Wanneer ik een vraag van een student niet zo snel wist op te lossen (waar is dit, waar

moet dit heen?) was het standaard antwoord geworden: “vraag maar aan Ron of Johan” (ik

weet dat ik dat toen ik zelf student was een vervelend antwoord vond, …, sorry studenten).

Maar ik begrijp nu waarom de begeleiders van toen dat ook al zeiden. Ik heb het altijd leuk

gevonden om de studenten te begeleiden en kijk met veel plezier terug naar de studenten

practica. Wat een luxe hadden we toch, 8 studenten en 4 zuurkasten op 1 labzaal ten opzichte

van 30 leerlingen in 1 klaslokaal… Dank jullie wel.

In ruim vijf jaar komen en gaan er veel collega’s. Zonder al deze collega’s was mijn

promotietijd een stuk minder gezellig en leuk geweest. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de

goede sfeer en gezelligheid binnen en buiten het lab, aan de koffietafel, tijdens de lunch,
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labuitje in Duitsland en Friesland, leuke sinterklaasavond of kerstlunches. Mijn dank gaat uit

naar iedereen, van het begin tot het einde, die deel hebben uitgemaakt van HomKat, als Aio,

Postdoc of student: Aldo, Alessandra, Alma, Angelica (thank you for the first lessons in

HomKat, I should have followed your advise), Annelie (succes met je onderzoek in Utrecht),

Annemarie (je was een gezellige aanvulling van de groep, altijd in voor een sociale

aangelegenheid of een praatje. Succes met je onderzoek en maak er een leuke tijd van), Axel,

Bart, Bert S, Dennis (veel succes en plezier met je verdere academische carrière), Dinesh

(hoe bevalt het onderwijs? Hou vooral plezier in je werk!), Elsbeth (jij was al in je

afrondende periode toen ik als AiO weer bij de groep kwam, maar ik heb in die tijd toch veel

aan je gehad, dank je wel voor al je hulp), Eoin, Erica (ik kan je niet genoeg bedanken voor

alle gezellige praatjes. Je was altijd geïnteresseerd hoe het er voor stond, ging het nog wel

goed met me? Ik kon mijn hart altijd bij je luchten, wat toch nog wel eens nodig was. Ook wil

ik je bedanken voor alle gezellige spelletjesavonden die we gehad hebben, ik hoop dat er nog

vele zullen volgen. Heel veel plezier en succes bij Kraton en blijf vooral van alle leuke dingen

in het leven genieten!), Erik Z, Eveline (Succes met je onderzoek bij Elsevier), Fabrizio M,

Fabrizio R, Franco, Fred P, Fred T, Gennady, Gledison, Guillaume, Iris, Irshad, Ivo

(gefeliciteerd met je nieuwe baan en heel veel succes met het afronden van je proefschrift!),

Jana, Jelmer, Jeroen (toch altijd gedacht dat jij wel verder zou gaan in de academische

wereld. Dank je wel voor alle antwoorden die je me kon geven. Vaak wist ik het zelf wel,

maar zocht ik toch nog even de bevestiging. Dank je wel voor al je hulp. Heel veel succes in

Brussel en geniet van het leven.), Jitte (als labhoofd van het lab waar ik als AiO kwam te

staan was jij het eerste aanspreekpunt voor mij. Ik kwam je geregeld lastig vallen met allerlei

vragen. Het eerste jaar voelde ik me nog wel “student”. Dank je wel voor alle antwoorden die

ik van je kreeg en de labverantwoordelijkheid die je me hebt meegegeven.), Jurjen (veel

plezier, geluk en gezelligheid in Brussel), Kevita, Leszek, Lisa, Loïc, Mandy-Nicole, Mark

(veel geluk en plezier met je nieuwe baan die je zult vinden), Markus, Massimo (I

appreciated your lab-responsibility, thanks, enjoy Amsterdam), Matt, Miguel, Nicole (Veel

succes en vooral ook plezier bij je onderzoek. Ik wens je alle gezondheid toe.), Pawel, Peter

D, Pierre (we started on the same day, good luck with the next step in your career), Piluka,

Pim, René (gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hebben het toch voor elkaar gekregen om er

een punt achter te zetten. Heel veel plezier en geluk.), Rick, Ronald, Rosalba (good luck

with finishing your research), Ruifang, Ruta, Samir, Sandra, Silvia, Sofia, Sumesh, Tehila

(wat hebben we het soms moeilijk gehad, maar het is ons toch gelukt om er een eind aan te

breien. Dank je wel voor alle hulp die ik van je heb gekregen, en ik vond het altijd gezellig

om even langs te komen. Grappig hoe ik zo af en toe de groetjes van Janneke kreeg via jou. Ik

vond het ook een hele eer dat ik paranimf bij jouw promotie mocht zijn, dat is een goede

repetitie geweest. Dat we nog lang contact mogen blijven houden. Het ga je goed!), Tendai,

Teresa, Tom, Vladi (good luck with the last steps in finishing your thesis. Have fun in your

next job, whatever that may be), Wannes (Ik ben verder gegaan met jouw master-onderzoek.

Heel veel succes met het afronden van je eigen proefschrift en veel plezier in de patent-

wereld. Veel geluk en gezelligheid samen met Chantal. Chantal, jij ook succes met je

onderzoek, geniet van het leven), Wojciech (Heel veel succes en plezier in Duitsland, het zal

in het begin tegenvallen, zo ver weg van Erica, maar na verloop van tijd wen je er aan en ga je

de weekenden extra waarderen. Ik hoop dat jullie nog een lange en gelukkige tijd samen
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zullen zijn en dat we nog eens afspreken voor een gezellige spelletjesavond), Xiao-bin,

Yasemin (nice to have you as fumehood neighbour, although I was not that much on the lab

anymore when you started. Good luck with your research) en iedereen die ik verder vergeten

ben (everyone who I forgot). Toen ik echt alles had ingepakt als einde (vlak voor jullie

verhuizing) werd ik verrast door een laatste lunch buiten de deur, Annemarie, Nicole en

Dennis, bedankt.

Het HomKat lab werd de afgelopen jaren ook aangevuld door verschillende Spin-off

bedrijfjes. Quinten (succes in het onderwijs, wie weet kom ik je daar nog wel eens tegen),

Chrétien, Sander (het was even wennen je als buurman te hebben, maar dank je wel voor al

je advies en kennis die je met me gedeeld hebt, succes met het voortzetten van je eigen

bedrijf), Remko en Zohar bedankt. Verder zijn er natuurlijk ook mensen buiten het HomKat-

lab die ik wil bedanken: Kees Elsevier, Jan van Maarseveen, Steen Ingeman, Gadi

Rothenberg, Renate, Petra, Maureen, Merel (succes met het vinden van een leuke postdoc

plek.), Peter H (gefeliciteerd met je eigen Dr. Titel! Veel succes en geluk bij je volgende

baan, waar die dan ook mogen zijn), Luc, Stefan, Dorette, Martin Berkhey, Ginger en

Linde.

Het heeft toch ook wel zo zijn voordelen dat je promotor in het buitenland zit. De

afgelopen jaren ben ik een paar keer naar Schotland geweest. Thanks to the colleagues in St.

Andrews for the nice time they gave me when I was there. It felt good to have people around

struggling with the same problems that I had with similar research. Thanks to: Christine,

Debbie, Gina, Jason, Marzia (we did it!!! Congratulations with your new job, at some point

you will enjoy DNA again. I want to wish Peter and you a lot of luck and fun in Cambridge

and wherever you will be afterwards) , Peter (Heel veel succes met je verdediging!), Tanja

(er gaat echt een einde aan komen, heel veel success met de laatste experimenten, je kunt het!)

en Wouter (succes met de volgende stappen in je (academische)carrière).

Na het afstuderen zijn we ieder onze eigen weg gegaan. Ik vond het leuk en gezellig dat we

ook daarna zo af en toe nog eens een avond bij elkaar kwamen. Bedankt voor alle dinertjes:

Alex, Nienke (Je zult het nog ver schoppen in de academische wereld, of gaat het ooit nog

eens die lerarenopleiding worden?), Peter D, Peter H, Rachel, Sanne (veel geluk, succes en

gezelligheid met zijn drieën! Geniet van het leven!) en Wing Kiu (nu echt bijna klaar!

Proficiat, heel veel succes bij je verdediging en veel geluk en vooral plezier bij je volgende

baan). Wie weet dat we nog eens een reünie kunnen houden!

Voordat ik verder ga wil ik toch eerst mijn paranimfen bedanken. Rachel, we hebben het

zwaar gehad tijdens onze promotietijd, jij op de VU en ik op de UvA, maar we hebben het

voor elkaar gekregen. Dank je wel dat je me wilde helpen bij de laatste dingetjes van mijn

promotie. Ik vond het erg fijn en gezellig dat er iemand mee was toen ik langs allerlei locaties

ging voor de 27ste. Dat hebben we toch mooi snel voor elkaar gekregen. Ik hoop dat we samen

en met zijn vieren, samen met Niels en Bart, nog vele leuke en gezellige dagen zullen hebben.

Geniet van het leven en de vrije tijd die je nu nog hebt. Ook voor jou zal de ideale baan er

zijn, maar wees in het begin niet te kritisch, het komt allemaal goed! Nelleke, als zus(je) ben

jij van grote steun geweest. Allebei hebben we een druk en gezellig leven, door onze sporten

hebben we niet zo vaak kunnen afspreken als ik zou hebben gewild, toch kregen we het voor

elkaar om elkaar geregeld te zien of te spreken. Dank je wel voor alle steun en dat je deze dag
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mijn paranimf wil zijn. Heel veel succes met je medische carrière bij het leger of misschien

later als burger. Normaal gesproken heb je als promovendus maar twee paranimfen, maar het

voelt voor mij een beetje alsof ik vier paranimfen heb. Ik wil nogmaals Erica en Tehila

bedanken voor alle hulp die ik van jullie heb gekregen in de afronding van mijn proefschrift.

Met al mijn “laatste” vragen kon ik bij jullie terecht, hoe doe je dit, hoe moet dat, hoe hebben

jullie dit gedaan...? Het zal mede dankzij jullie alle vier een dag worden om nooit te vergeten.

De afgelopen jaren heb ik ook buiten het lab veel steun gehad aan alle vrienden en familie.

Zonder jullie zou de afgelopen vijf jaar nog veel zwaarder zijn geweest. Ik vond het heerlijk

om na een lange dag toch nog even lekker te gaan trainen, even nergens aan te hoeven

denken. Linda, naast de trainingen hebben we ook een periode geregeld op een

donderdagavond lekker hardgelopen. Dan kon ik me weer opladen voor de laatste dag voor

het weekend. Veel geluk samen met Bas en ik hoop dat we nog lang contact zullen blijven

houden, ook al zal je Purmerend misschien wel gaan verlaten. Rudi dank je wel voor al je

interesse die je toonde voor mijn onderzoek. Ik had niet altijd even veel zin om er over te

praten, maar daar toonde je alle begrip voor. Veel plezier en geluk straks met je nieuwe

gezinssituatie! Ook alle andere atleten van de “Hupkes” groep wil ik bedanken voor de

gezellige avonden.

Hannah, we kennen elkaar al zo lang, ik vind het leuk en gezellig dat we nog steeds

contact zijn blijven houden. Heel veel geluk en gezelligheid samen met Alex en ik hoop dat

we nog lang contact zullen blijven houden. Dit zelfde geldt voor Daphne. Wat een verassing

dat ook jij vorig jaar ging trouwen. Heel veel plezier in Australië en daarna in Landsmeer

samen met Jan. Daarna spreken we weer snel wat af. Ook de DAV-groep wil ik bedanken

voor de vele gezellige avonden, weekendjes weg, sinterklazen en noem maar op. De

afgelopen jaren heb ik geregeld verjaardagen moeten afzeggen omdat ik ongeveer de helft van

de weekenden in Groningen zat, maar desondanks hebben we nog steeds contact sinds ons

slagen. Bedankt: Anne-Marie, Annet, Edwin, Jasper, Marije, Mariska, Meneka, Peter,

Rieneke, Suzanne en Yvette. Dat we nog maar lang contact mogen blijven houden.

Gijs en Gerda, wat leuk dat we nog steeds contact met jullie hebben. Ik ben benieuwd

welke dierentuin het zal gaan worden. Gerda, dat de mannen af en toe met zijn tweeën gaan

eten moet ons er niet van weerhouden om de gezellige spelletjes avonden met zijn vieren af te

spreken. Heel veel plezier en geluk met jullie tweede kind die deze zomer verwacht wordt.

Voordat ik mijn proefschrift helemaal af had, ben ik toch begonnen met de lerarenopleiding,

ik wilde verder met mijn leven. Hans, als begeleider op het Copernicus had jij meteen door

dat ik die ene vrije dag wel kon gebruiken voor het afronden van mijn boekje. Dank je wel dat

je me deze vrijheid hebt gegeven.

Naast alle collega’s en vrienden is mijn familie ook heel belangrijk geweest tijdens de

afgelopen vijf jaar. Papa en mama, jullie hebben er altijd alle vertrouwen in gehad dat het

ging lukken. Dank jullie wel voor alle liefde. Hoe druk we het ook allemaal hadden, ik kon

altijd langskomen of aan tafel aanschuiven. Willem Jan, als broer(tje) ben jij je eigen weg

gegaan. Heel veel geluk en plezier samen met Priscilla, het ga jullie goed. Dank je wel dat je

dé dag op foto wil vast leggen. Nelleke, ook al heb ik je al een keer genoemd, ook op deze

plek tussen de familie wil ik je nogmaals voor alles bedanken en je veel geluk toe wensen in



Dankwoord

148

het leven. Oma, u heeft altijd interesse gehad in de chemie. Dank u wel voor alle steun en

vertrouwen dat u in mij had. Dat u nog maar lang in goede gezondheid van het leven zult

genieten. Opa (Heel veel geluk en gezondheid samen met Olga), tante Betty en oom Chris

(ja jullie horen toch ook wel een beetje bij de familie), Elisabeth, Sjoerd, Aletta, Ilse en

Nina bedankt!!! Sjoerd, jou wil ik nog speciaal bedanken voor de hulp die ik gekregen heb

bij het maken van mijn voorkant. Dank je wel voor de mooie foto en de spoedcursus

photoshop. Heel veel plezier, geluk en gezelligheid met zijn allen in Zwitserland, nu ik het

(misschien) weer wat rustiger krijg beloof ik vaker langs te komen (voor een spelletje).

Ook mijn schoonfamilie wil ik bedanken, ik heb het maar getroffen met vier geweldige

schoonouders. Henk, Caroline en Nienke, bij helder weer kan ik bijna naar jullie zwaaien.

Nu Bart wat dichterbij woont, komen we zeker vaker langs. Janneke en Frans ik vond het

een geweldige ervaring om met zijn vieren een reis door Tanzania te maken. Dank jullie wel

voor dit onvergetelijke cadeau.

Dan heb ik door het verkleinen van de regelafstand toch nog genoeg ruimte gecreëerd om

misschien wel de belangrijkste persoon in de afgelopen jaren te bedanken. Bart, we hebben

het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, jij ging in Groningen promoveren en ik bleef in

Amsterdam. We probeerden de weekenden netjes te verdelen, iets vaker in het westen dan in

het noorden. We hebben het beide vol weten te houden, ondanks dat het een lange treinreis

was keek ik altijd uit naar de weekendjes Groningen. Heerlijk met zijn tweeën wat wandelen,

fietsen, naar de markt of gewoon lekker thuis een spelletje spelen. Het onderzoek verliep bij

ons beide niet van een leien dakje, maar elke dag spraken we elkaar toch nog even via de

mobiel, msn of skype. We begrepen elkaar goed en konden ons verhaal bij elkaar kwijt. Soms

bleef het wat stiller, als we gewoon geen zin hadden om over het werk te praten. Jij gaf me

moed en vertrouwen dat het allemaal wel goed zou komen. Dank je wel voor deze geweldige

steun en liefde. We hebben er lang naar uitgekeken, maar afgelopen zomer konden we dan

eindelijk samenwonen!!! Het is het wachten zeker waard geweest. Ik hou van je! (K)

Allemaal bedankt!!!

Johanneke


