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Dankwoord

Promoveren, dat het dan toch uiteindelijk is gelukt .... daar moeten veel bedankjes voor 
gedaan worden.

Als eerste wil ik hier de gelegenheid nemen om mijn promotores te bedanken. Kees, bedankt 
dat je me de mogelijkheid hebt geboden om in Mol-InC mijn promotietraject te doen. Werk-
en bij jou in de groep is een uitermate zelfstandige onderneming en hoewel dat niet altijd 
even makkelijk was (met een project als het mijne) heb ik er erg veel van geleerd. Zowel op 
het wetenschappelijk vlak maar eigenlijk vooral als persoon. Ik vond je een erg fijne bege-
leider die zich altijd erg inzet voor de groep. Bedankt voor het vertrouwen dat je steeds in 
me hebt gesteld. Bas, ik ben je veel dank verschuldigd! Je ideeën voor mijn project en jouw 
eigenschap om aan bijna ieder resultaat een positieve interpretatie te geven hebben er denk 
ik voor gezorgd dat ik deze hele onderneming uiteindelijk voltooid heb. Ik vind het fijn dat 
je mijn tweede promotor wilde zijn en dat je je in de afgelopen periode zo voor mij (en Mol-
InC) hebt ingezet. Ook ben ik erg dankbaar voor alle DFT berekeningen die je me uit handen 
hebt genomen!
  
Ook de overige leden van mijn commissie wil ik hartelijk bedanken. David, thank you for 
being a part of my committee. Also, thank you for the opportunity you gave me to work 
in the lab in St. Andrews. I really enjoyed my time there and although we didn’t manage 
to find the amazing breakthrough I so longed for then, our discussions have always been 
very helpful. Hans, ook jouw ideeën en input (samen met de rest van onze CatchBio user 
committee) hebben me tijdens onze vele bijeenkomsten altijd weer gemotiveerd. Bedankt 
dan ook dat je deel wilde zijn van de commissie en ik wens je veel success en plezier met 
de nieuwe uitdaging in Rostock. Henk en Gadi, jullie hebben me allebei vanaf het begin in 
de collegebanken meegemaakt en ik vind het dan ook leuk dat jullie er nu ook bij zijn. Jarl, 
jij ook bedankt dat je deel wilde zijn van mijn commissie, en voor het altijd doorspelen van 
relevante publicaties en informatie.
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Mol-InC, toch wel de leukste groep om in te promoveren aan de UvA! Lieve Ruby, je was 
meer dan 3 jaar mijn uitzicht van achter de computer! Gelukkig zijn er nog genoeg extra-
universitaire activiteiten waar we elkaar tegen zullen komen, maar ik zal je missen. Zelfs 
je geduldig priemende blik als je weer eens iets over palladium wilde vertellen. Soraya, je 
bent echt de meest enthousiaste altijd-overal-voor-in collega ooit! Ik zal je missen maar 
ook jou kom ik vast nog wel vaker tegen. Ik vind bijvoorbeeld dat we halloween erin moe-
ten houden. Ties, aan jou draag ik de CatchBio-vaandel, het UCM-stokje en het esterproject 
met gerust hart over. Bedankt voor je InDesign input en ik wens je heel veel success met je 
onderzoek, maar volgens mij werkt het nu al beter dan dat het ooit bij mij gedaan heeft...! 
Joen, onze PAinT-infiltrant, het was ook echt heel erg gezellig om jou nog n klein jaartje erbij 
te hebben. Ik hoop dat al je R2 waardes altijd 0.9999 ipv 0.9998 zullen zijn haha. Andrea, I 
hope you take good care of my inspirational workplace and I hope chemistry doesn’t kick 
you in the ass all the time. Dorette, onze go-to persoon om te weten wat-waar-geregeld-
moet-worden. Bedankt voor je hulp bij een deel van mijn project en heel veel success met 
je eigen werk. Jan Meine, je bent nooit van je stuk te brengen en altijd in voor de activiteiten 
die we met de groep ondernamen – geweldige combinatie. Heel erg bedankt voor alle NMR 
hulp en het vijf keer uitleggen van vanalles. Els, ook jij was even onderdeel van onze NMR 
afdeling en ik vond je een fijne collega, bedankt voor je hulp. En dan de terrible two in wiens 
gezelschap mijn promotie begon: Stefan W & Peter H. Allebei zo lekker bezig nu! Stefan, su-
perveel success met je aanvraag en ik heb zin in NoT als Dr. Peter, nog steeds hyper als altijd 
maar nu going global. Aan jullie ook de credit voor de inspiratie die tot de EHBO whiskey 
leidde. Ook wil ik hier mijn studenten Claes, Sander en Paul bedanken voor hun bijdrage aan 
mijn project en hun werk in het lab.

En dan zijn er ook nog allemaal andere groepen waar ik altijd terecht kon voor vragen, voor 
apparatuur en faciliteiten en uiteraard voor de broodnodige afleiding. Een kantoortje ver-
derop: HetKat! Allereerst wil ik hier Marjo bedanken die werkelijk altijd oplossingen had 
voor al mijn autoclaaf problemen en situaties. Jouw kennis van zaken en handige connecties 
kwamen altijd van pas. Dankjewel, en ik wens je nog al het beste in de toekomst. Paul, ook 
jij erg bedankt voor het fixen van alles wat met electronica te maken had (computeraan-
vragen, thermocouples). Norbert, ook jij zorgt ervoor dat alles in de HetKat groep zo goed 
op rolletjes loopt, bedankt. Santi, Paula and Carlos, we had a lot of fun hanging out in and 
around the university. I hope to keep seeing you guys (so stay in Holland… or come back!). 
Shiju, Stefania, Neetika, Albert “Appie” Alberts (Breaking Bad!), Manuel, Ana, Enrique and 
Helias, thanks for the lunches, the coffee, and the company.

Een verdieping daarboven: HomKat en InCAT. Joost, het uiteindelijk startpunt van deze 
onderneming was toch wel Survival of the Weakest. Bedankt voor je input door de jaren 



153

heen. Sander K en Remko, ook jullie hebben me echt goede feedback en puntjes-tot-naden-
ken gegeven, dank! Lidy, altijd als ik langskwam had je wel een handig item om te gebruiken 
in het lab. Geniet nog van alle reizen die je gaat maken. Lieve Bart, ook jou ga ik erg missen 
maar ook jou ga ik tegen blijven komen. Etentjes, feestjes, parkjes, the usual! Linda, niet al-
leen was je een hele gezellige student, je hebt ook nog eens de basis gelegd voor 80% van 
mijn boekje door middel van je ligand ontwerp. Best wel leuk heh? (en ook heel fijn voor 
mij!) Heel veel success met je eigen project maar ik geloof dat dat wel goed komt. Paulien, 
chérie, flat tire, I’m happy I got to know you and I’m looking forward to a party rendez-vous! 
Dan zijn er nog een heleboel andere leuke (ex)bewoners van de eerste verdieping waar het 
altijd gezellig mee was op borrels en conferenties: Sandra, Wojchiech, Julien, Yann (studio 
80 haha, this one will never go away), Sofia, Rafa, Pawel, Sander O, Danny (met al je goede 
verhalen), Stefan L, Martin, Vincent, Yasmine (CatchBioBuddy), Renee, Paul, Monalisa, Fred-
eric (also finished!), Esther, Fenna, Riccardo, Ping, Zhou, Christophe, Colet, Miguel R (thanks 
for Madrid), Jeroen W (dankzij jou toch t promoveren ingerold), Tehila (soepjes & filmpjes), 
Fabrizio M (still bumping into you in the usual places!), Erica, Sara C (ow the fun we had! I 
will still come to Barcelona guapa!), Sara A (muakk) en de grote steun en toeverlaten van de 
eerste: Erik, Taasje en Fatna. Erg veel dank voor de metingen, de hulp, de info en de gezellig-
heid. Er zijn vast mensen die ik vergeten ben of die ondertussen bij de groep gekomen zijn 
die ik nog niet zo goed ken, maar ook naar hun gaat een thankyouverymuch! 

En bijna op het dak: Organisch. Ook hier ken ik niet iedereen  meer maar ik wil de volgende 
mensen zeker bedanken: Als eerste Jan G! (ik hoor je nog steeds van verre aankomen en 
we genieten nog steeds van de platenspeler) Jan v M, Steen, Martin W en Hans B voor alle 
synthetische tips & tricks en het gluhwein recept, Linde (ik vind het fijn om te horen dat al-
les zo goed gaat in Zurich! Hoop je snel weer te zien), Arjen, Stani, Jochem (goodluck with 
finishing!) en Roel.

Er zijn een paar (bijna) onmisbare personen die hebben geholpen bij mijn onderzoek en 
met metingen die ik graag bij naam wil noemen: Han (de massaman), dankjewel voor alles 
wat je voor me hebt gemeten, ik vond het ook altijd gezellig om even langs te komen en wat 
te kletsen. Massa meten bij t HIMS is niet meer hetzelfde! Martin Lutz, erg bedankt voor het 
meten en ophelderen van de kristalstructuren, en voor de kritische blik en input voor mijn 
manuscript. Ook de Mannen van de Werkplaats (Wim & Wim!) stonden altijd klaar om mn 
autoclaaf te upgraden, creatieve oplossingen te bedenken voor problemen en vooral voor 
gezelligheid! Ron en Johan, ik vond het leuk om practicum te krijgen en uiteindelijk ook te 
geven met jullie.

Dan heb ik ook nog eens een groot deel van mijn tijd doorgebracht op de talloze meetings 
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van CatchBio waar dan ook als vanzelfsprekend een hecht bar-visitatie-team is ontstaan: 
Annelie (ok wij gaan al veel langer terug, ik vond t super om je paranimf te zijn, om samen 
even werkeloos te zijn en nooit tijd te hebben en vast ook om later weer werk te hebben 
en biertjes te doen!), komisch duo Rob Gos (mmm whiskey) en Stefan H (meer nederland-
stalige serenades graag!), Ilona, Peter M, Wenhao en Frits. Ook Aditya, Dennis en Harry B 
bedankt voor de altijd leuke praatjes en goed gezelschap tijdens de druk bezochte post-
ersessies. Dit is ook de plek om de overigen van mijn usercommittee te bedanken voor hun 
input en hun interesse: Paul, Hans, Bernhard en Lavinia.

Vele leuke tijden breng ik nog steeds door met oude studievriendjes: Guido, Roffa-maatje, 
samen t langste-paranimfen-duo-ooit, ik kijk uit naar ons toekomstige geklier en alle andere 
leukigheid. Carien, je blijft een heel lief vriendinnetje en ik verheug me op alle kaartjes, wc-
rollen, theetjes en fijne momenten die nog komen gaan. Romy, Ik vind het ook heel leuk dat 
wij elkaar nog steeds blijven zien, vaak onder het genot van sushi en cocktails. Ik wens je alle 
geluk met promoveren (ben benieuwd naar de stand van zaken!) en met je leven samen met 
Richard. Carolien, nog een sushi buddy, ook wij blijven afspreken. Rutger en Peter S, gaan 
we nog steeds feesten? Stampen? Hakken? Ook blijft er gezelligheid met Jan-Hein, Niels (het 
61ste!), Arthur (ik ben bijna begonnen aan de brief) en Ester, Tibert en Susanne. Dankjewel!

Onmisbaar voor mij is alles wat er buiten de UvA gebeurt. Zoveel mensen wil ik bedanken 
voor de momenten die absoluut geheel NIETS met werk te maken hadden (op een kleine 
overlap na) en die ik o-zo-nodig had. Ik vrees ook dat ik heel veel mensen ga vergeten – 
maar ik ga ervanuit dat men  wel weet hoe fijn ik het vind ze te kennen. Dus, hier gaan we 
dan... samengevat: Alle mensen van de befaamde Party People die ik als familie beschouw, 
the Spanish and Portuguese delegation, the Israeli delegation incl lieve Elles en Alinda, alle 
lieverds die ik ken uit Roffa en de hele Club C gang. En dan de vriendjes-exceptionnel: Zinzi, 
van dwarsfluit naar de tropen en tot in het bejaardentehuis. Wij zullen altijd twee handjes 
en één buik zijn, ik ben zo blij met ons! Fré, zeer getalenteerd en dierbaar vriendinnetje, 
door jou voelt Berlijn altijd weer als thuiskomen. Dankjewel voor alle hulp en het design van 
mijn geweldige cover (koffer), ik kijk uit naar nog vele trash-russian geinduceerde avon-
turen samen! 

Mijn geweldige paranimfjes behoren ook tot de topklasse. Annemarie, stralend zonnetje 
van savonds tot sochtends, ik hoop dat je voor een zeer lange tijd door mijn toekomst heen 
zal zingen. Je weet hoe bijzonder en leuk ik jou vind! Zea, I cherish our friendship immense-
ly and I love how we can have the same outlook on things. We will find each other wherever 
in the world our travels (or scooty) will take us. Thank you both for helping out, sharing 
frustrations, understanding and being there. En voor mij geldt het ook: als ik een derde 
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paranimf kon hebben dan was jij het Zohar! Ik vind je een heel mooi en bijzonder persoon 
en ben heel blij met onze vriendschap. Ik zal je fysieke aanwezigheid erg missen op mn pro-
motiedag, maar ik weet hoe zeer je aan me zal denken.

Aan de bron staat uiteraard mijn familie. Lieve mam en pap, diep geworteld in en gesteund 
door jullie onvoorwaardelijke vertrouwen, vrijheid, liefde en relativeringsvermogen ben ik 
wie ik ben, en doe ik de dingen hoe ik ze doe. Dankje keer duizend, ik hou van jullie. Drie 
fijne oudere broers wandelen ook als rode draad door mijn leven. Geert (van ooit lang ge-
leden mij scheikunde uitleggen tot het zelfs willen bekijken van mijn manuscript), Wouter 
en Jacko – dankjewel lieverds! En dan tot slot de allerleukste persoon op deze aardbol. Colin, 
je bent mn maatje in alles. Ik hou van je.


