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Na 4 jaar, waarin evenveel labjournaals zijn gevuld met tenminste 575 experimenten, 
is het nu tijd om iedereen te bedanken die, op wat voor manier dan ook, een 
bijdrage heeft geleverd aan dit proefschrift. Daarnaast wil ik even laten weten aan 
alle lieve, leuke mensen in mijn leven hoe blij ik met ze ben.

Ten eerste ben ik mijn promotoren veel dank verschuldigd. Kees, bedank voor 
de mogelijkheid om een promotie in jouw groep te doen. Het was gek om als 
laatste (maar hopelijk ben ik niet écht de laatste) AiO over te blijven, maar ook 
een hele eer. Jij hebt mij altijd het volste vertrouwen geschonken en veel geleerd. 
Daarnaast heb ik het zeer gewaardeerd dat jij naast de wetenschappelijke ook de 
persoonlijke ontwikkeling erg stimuleert. 
Jarl, je bent later bij mijn project betrokken geraakt, maar betrokken was je! 
Jij speelde alle enigszins relevante literatuur door, hamerde op diepgang en 
koppeltekens of mailde één minuut na een presentatie hoe het was gegaan. 
Bovendien waren er zonder jouw precieze (en razendsnelle!) correcties vast heel 
wat meer foutjes in dit proefschrift geslopen. 
Jullie waren beiden zelfs niet te beroerd om buiten in de kou de voortgang van dit 
proefschrift te bespreken. Hartelijk bedankt!

I would like to thank all the members of my committee. Professor Milstein, dear 
David, I am very honored that you agreed to take part in my committee even though 
we could not find a suitable date for you to attend the defense as well. During the 
(little over) three months I spent in your lab, which was probably also the inspiration 
for Chapter 5, I have learned so incredibly much. From you, the other group members 
and especially from Moran! Dear Moran, I am therefore very happy that you will 
be there instead.          ! Cristina Tubaro, thank you very much for your help 
in Padova and for coming here to be in my committee. Bas & Jan, jullie hebben 
beiden zoveel positiviteit en passie voor de chemie. Ik vind het erg leuk dat jullie in 
mijn commissie willen plaatsnemen, bedankt! Ook de andere commissieleden, Bert 
Klein Gebbink en Gadi, wil ik graag bedanken voor hun deelname. Ron Wever, 
ik vind het heel leuk dat jij, als mijn eerste universitaire scheikunde docent, straks 
de voorzitter bent. 

Dan mijn paranimfen, waarmee ik sinds mijn eerste jaar scheikunde het traject heb 
doorlopen. Lieve Carien, meteen bij het eerstejaarsweekend had ik een maatje 
gevonden! Ik vind het zo knap hoe jij ondanks de tegenslagen de laatste jaren altijd 
positief bleef. Bedankt ook voor het perfectioneren van de figuren (ppt is toch niet 
alles..) en alle leuke kaartjes die je me stuurt vanuit plekken over de hele wereld! 
Wat ben ik blij met jou als vriendinnetje en wat was jij blij toen ik vroeg of jij mij
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op de grote dag wilde bijstaan. Maar ik had ook geen betere paranimf kunnen 
bedenken… behalve misschien Sandra! Lieve Sandra, wij zijn zelfs samen het 
PhD traject doorlopen, en soms was het zwaar… Ik kon altijd terecht in jouw 
kantoor om even te klagen en/of te kletsen. De laatste jaren is onze vriendschap 
ook buiten het lab erg gegroeid. Samen naar Rome (en daarna Camerino) was 
fantastisch. Succes met het afronden van jouw thesis. O ja, en bedankt voor de 
nodige doelpunten op het veld!

Promoveren deed ik in een kleine, fijne groep: , en bovendien in het 
vrolijkste kantoor van de hele UvA (de colamuur trekt nog altijd veel bekijks!).
Ties-advies, ik weet niet of ik het zonder jouw raad en magische autoclaaf had 
gered. Heel erg bedankt! Hopelijk resulteert het nog in een mooie publicatie 
samen. Om maar vooral mét Tiessepoester heb ik veel kunnen lachen. Verder zal 
ik het patent-debacle en de eeuwige boterhammen met pindakaas nooit vergeten. 
Joen, mijn overbuurman en klankbord. Heerlijk hoe jij mijn woordjes ging 
overnemen en het kon raden wanneer ik weer ruzie had met de plusjes. Bedankt 
voor je begrip, input en vooral voor alle gezelligheid! Ik ga jullie missen!
Dorette, bedankt voor het regelen van allerlei dingen en het nalezen van een deel 
van het manuscript. Ik wens je veel geluk in je verdere leven met Mark en Bram. 
Jan Meine, bedankt voor de hulp met NMR en voor je enthousiasme bij alle 
labuitjes. Ed, wat een aanwinst ben jij voor het HIMS; altijd behulpzaam en in voor 
een praatje. Our newest labmate: Venkatesh, good luck with finishing your PhD!  

En degenen die mij helaas voortijdig in de steek moesten laten: Vlien, hoewel je 
op het chemisch vlak niet altijd even stimulerend was (maar uiteindelijk heb ik erg 
veel aan je werk gehad!), was je dat daarbuiten des te meer. Met jou op pad (wodka 
party of halloween om maar wat te noemen) was/is altijd een feest! Ruben! Alleen 
het laatste half jaar was je er niet bij... en ik heb je gemist. Heel erg. Je flauwe 
grappen, chemische advies/vraagstukken, (praten over) voetballen, samen verdwalen 
in Lissabon, de beste high fives, feestjes, etc. Gelukkig kon ik nog altijd even opkijken 
naar de Men’s Health voor een bemoedigende glimlach. 

Een deel van het onderzoek in dit proefschrift is mede uitgevoerd door studenten 
die ik met veel plezier heb begeleid. Nig & Basilia, dankjulliewel voor de bijdrage 
aan Hoofdstuk 2 (the butterfly effect!). Fred, dat jij ooit het verpakkingsmateriaal 
voor nBuLi aanzag, kon ik me tijdens je bachelorproject niet meer voorstellen! Knap 
hoe je het project met je werk bij Paradiso wist te combineren. Lukas, je was een 
zeer goede student met een ongezouten mening. Jouw project heeft geresulteerd 
in Hoofdstuk 6 en een mooie publicatie. Succes met je PhD boven (leuk dat je 
doorgaat met enantioselectieve katalyse!), maar dat komt vast goed.
Ook dank aan alle andere studenten die heb lab tijdelijk hebben opgevrolijkt.
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Daarnaast wil ik mijn voormalige begeleiders bedanken: Peter & Stefan. Twee 
toch wel zeer verschillende begeleiders! Ik heb van jullie allebei veel opgestoken 
en daarna mijn eigen (midden)weg kunnen vinden. Gelukkig zie ik jullie nog af en 
toe, hopelijk blijft dat zo!

Veel nieuwe verbindingen maken, vraagt om veel analyses. Ik ben veel dank 
verschuldigd aan alle technicians die me door de jaren hebben geholpen: Han de 
massaman, Jan G (we zijn nog altijd niet gewend aan de stilte zonder jou op de 
gang, gelukkig hebben we de platenspeler… Ook bedankt voor het organiseren van 
REVT!), Els, Ed Janssen, Henk Klein, Martin Lutz, Taasje, Fatna & Erik.

I had the opportunity to perform some of my research in la bella Italia! Andrea 
Biffis, Paulo, Chiara, Marco x2, Cristina & Casa Duccesci, grazie mille! I hope 
that we will have another spritz together some day! Andrea Volpe, although our 
collaboration was not as fruitful as we would have hoped, we sure have had a lot of 
fun (good thing Italians do not get drunk from beer)! In bocca al lupo/DOEI!  

The strongest collaboration was obviously with the Homkat group. Everyone, 
thanks for all your input/help/enthusiasm/nice coffee and lunch breaks/(non-
home-made)cakes/borrels and above all companionship! Joost, bedankt voor 
het openstellen van de mini- en group meetings en voor alle suggesties over de 
jaren heen. Esther, Juju (finally time to go to the Casablanca?!), SHAM, Paul, 
Monalisa, Saeed, Andrei, Zhou, Qiquang, Wojciech, Snurti, Andrea en de 
gin-tonic/weerwolf crew: Danny, Fenna, Linda, Martin, René, SanderO & 
Vincent (bedankt voor vele mooie herinneringen, ook naast Camerino!), InCatT 
(bedankt voor jullie hulp bij mijn eerste autoclaaf experimenten!): Zohar, Detz 
(mijn practicumbegeleider!), Lidy & Kluwer and former Homcats: Rafa, Pauline, 
NMRi (superpisvis/abadia!) and last but not least, Bartje (altijd gezellig als jij 
langskwam voor cola of EHBO en je was het leukste paranimf-maatje ever!).

Neighbours from Hetcat (Paul, Norbert, Zea, Santi, Carlos & Marjo), Organisch 
(Henk, Martin, Hans, Gigi, Stani & Roel) and the other HIMS research groups, 
thank you for all the help and the nice borrels! Also many thanks to other people 
I got to know during my time at the UvA: the members of the PhD council, 
Ron & Johan, Sjeel (die de dag altijd opvrolijkte met een “cappie”), Esther V 
& Arthur, Peter S (scheids!), Lianne (wanneer gaan we weer eens catannen?), 
Jannie, Rutger & Day, Niels, Guido en Freek.

The best thing about doing a PhD is that you get to go to conferences! I met a lot 
of people there that contributed to the PhD experience (in a scientific discussion 
or afterwards during the conference dinner/after party). Especially Clementine en 
Eva (go-yen!) are thanked for the awesome times we had. I hope we stay in touch!



150

Dankwoord

Er zijn ook veel mensen die voornamelijk op het niet-wetenschappelijk vlak hebben 
bijgedragen aan de afgelopen vier jaar en zeker wel een bedankje verdienen: 

Mijn lieve vriendinnen “van vroeger”: Eefje & Centina, wij zijn echt samen 
opgegroeid, van samen buitenspelen (leren fietsen) tot kinderen krijgen (jullie dan!). 
Later maakte Sara & Jesse ons fijne groepje af. Heel mooi hoe wij allemaal zo 
verschillend zijn, maar het zo goed kunnen vinden samen. Jullie zijn erg belangrijk 
voor mij. Jesse, ontzettend bedankt voor de prachtige cover!

De Vossianen AKA de curlers. Na de middelbare school zijn we eigenlijk alleen 
nog maar beter bevriend geraakt! Helaas zijn we bijna nooit helemaal compleet.. 
Alex, wanneer kom je nou eens terug? Charlotte (bil!) wil ik hier nog even apart 
bedanken voor onze vriendschap.

Dan kom ik bij mijn βγ-matties (+Thomas), ik ken jullie nu bijna 10 jaar! Wow! 
Thanks voor alle leuke activiteiten samen (wintersport, sinterklaas, feestjes, etc.), 
ik hoop dat er nog veel volgen! Andrea, Aukje, Jessie & Lisa: lieve patsers, of 
we nou samen in Dare rijden naar Dubrovnik, spontaan liften naar Berlijn, reizen 
door ZO-Azië of gewoon chillen in Amsterdam, het is altijd leuk samen en jullie 
zijn geweldige vriendinnen! 

Alle chicks van SV de Meer Vr3, elke week kijk ik uit naar zaterdag: lekker potje 
voetballen! In het begin verloren we alles met 10-0, maar inmiddels zijn we BEST 
goed (dankzij Ian, Remko, Konna & Vincent (ik heb je de laatste jaren zeer 
gemist als lunchbuddie)). Vorig jaar het kampioenschap was de kers op de taart!! 
Bedankt voor heel veel afleiding en gezelligheid. 

De andere sportieve afleiding in mijn leven: skifahren! Als ik in de sneeuw (of op de 
rolband) sta, denk ik nooit aan de chemie (hetzelfde geld trouwens voor de Kuhstal 
& schirm ;-). Dank aan iedereen van de Ski-Inn & skischule Krimml (pferti!).

ZZ, jouw naam kan in dit dankwoord niet missen, maar eigenlijk kon je hem er in 
ongeveer al het bovenstaande bij denken. Dus doe dat maar!

Dan mijn (schoon)familie. Henk, Willemijn, Donald en Charley, jullie zijn 
allemaal zulke lieve mensen. Ik voelde mij meteen welkom bij jullie! Ome Joop & 
tante Let, ik hoop dat ik later net zo ondernemend zal zijn als jullie! 

Papa, helaas niet de aula zoals je had gehoopt, maar ik weet dat je super trots op 
me bent (je begint immers steeds meer op opa te lijken!). Als niet chemicus mijn 
proefschrift lezen en nog nuttige tips geven ook! Lieve Mama, in tegenstelling tot 
pap pretendeer jij niet ook maar iets van mijn onderzoek te snappen, maar ik weet 
zeker dat ik de handigheid en creativiteit die ik nodig heb gehad in het lab, van jou 
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heb! Bovendien is het altijd nog super fijn om bij jullie thuis te komen, mede door al 
jullie lieve buren en vrienden. Lysje, ik verlaat nu het science park, maar gelukkig is 
het nog niet van de familie Sluijter af… Bedankt voor al jullie steun en liefde!

Tot slot de allerliefste, Dorus. Jij kwam tegelijkertijd met chemisch onderzoek in 
mijn leven (ik weet nog dat je tijdens mijn bachelor project een lief briefje op REC 
had neergelegd), maar mijn liefde voor jou is toch een stuk groter. Dankjewel dat 
je er zo voor mij bent geweest de afgelopen tijd. Nu breekt een nieuwe periode 
in ons leven aan; met jou heb ik er sowieso zin in!

Amsterdam, mei 2015  






