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Zoals sommige ex-Homkatters vaak zeiden “je loopt hier langer rond dan ik” of “Sandra 

behoort tot het meubilair”, heb ik inderdaad in bijna 10 jaar UvA toch een goede 6 jaar 

doorgebracht bij Homkat. 6 jaar waarin vele mensen kwamen en gingen, en nu is de tijd om 

iedereen te bedanken die, op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan mijn 

proefschrift. 

 

Allereerst uiteraard Jarl Ivar, bedankt dat ik mijn masterstage mocht vervolgen met een 

promotieplek in jouw toen nog kleine groepje. Tijdens mijn onderzoek was ik vaak een 

superheld van de orde JI Joe of Jarl I’s Angels, maar jij wist als geen ander hoe ook 

superhelden altijd hun side-kick hebben nodig hebben: jij. Onze communicatie verliep in het 

begin soms nogal stroef, als er überhaupt al communicatie was. Ik denk dat we dit in de laatste 

tijd goed hebben ingehaald, en ik beloof dat ik soms nog iets van me zal laten horen. Jij heb  

mij veel geleerd en ik dank je voor je vertrouwen in mij.  

Joost, ondanks dat ik officieel eigenlijk jouw PhD was, heb je mij (en Jarl) erg vrij gelaten in 

het onderzoek. Hier en daar stelde je kritische vragen of leerde je mij op een andere manier 

naar de resultaten en het onderzoek zelf te kijken. Bedankt hiervoor en voor al je input tijdens 

mijn project. 

 

I would like to thank all the members of my committee for their participation and time to read 

my thesis. Karl Kirchner, thank you for accepting the invitation to be a member of my 

committee and for coming to Amsterdam for my defense. Sylvestre, we were both in NRSCC 

projects, which makes you familiar with my research. Thank you for being a member of my 

committee. Bas, in mini-meetings en group-meetings bekeek jij mijn onderzoek altijd vanuit 

een oogpunt die wij nog niet hadden belicht. Dank voor jouw bijdrage, behulpzaamheid en 

vriendelijkheid! Jan, ik ben blij dat je in mijn commissie wilde plaatsnemen, een man met 

zoveel passie en enthousiasme voor zijn vak mag echt niet ontbreken. Gaan we nog een keertje 

zweefvliegen? Kees, ik weet nog heel goed dat jij een keer écht boos werd op ons tijdens een 

practicum MO-theorie in de master en dat we daar allemaal een beetje ontdaan van waren. 

Gelukkig is dit daarna nooit meer voorgekomen en kon ik met een gerust hart je kantoor 

binnenlopen als ik vragen had. Dank voor je bijdrage! Moniek, ook al heb je weinig met mijn 

project te maken gehad, toch zeer bedankt voor je deelname!     

 

Dan de eer aan mijn twee paranimfen! Soraya, met maar 2 maanden verschil zijn wij 

begonnen aan het PhD avontuur (en misschien iets meer maanden na afloop..), en samen 

hebben we heel veel meegemaakt. Vooral onze reis naar Rome en Camerino was te gek, maar 

ook Terschelling en NCCC’s waren nooit saai met jou. Naast onze overeenkomst met de chemie 

was sport een groot deel van ons leven. Ik heb de nodige doelpunten gemaakt bij jouw team 

en jij vele honkslagen op het softbalveld (zelfs in de hozende regen!). We hebben de PhD 

allebei goed volbracht en moeten ons nu voordoen als volwassenen in de grote mensen 

wereld... Maar ook dat gaan we redden! Linda, je weigerde eerst om naar mijn kantoor te 
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verhuizen ondanks mijn verwoede pogingen. Ik ben blij dat je uiteindelijk toch bent gezwicht, 

want ik heb zoveel aan jou gehad! Ik geloof dat we een groot deel van onze tijd hebben 

doorgebracht met klagen, al werd de rest goed opgevuld met lachen, roddelen en Sporcle. 

Dank je wel voor je steun, altijd luisterend oor en soms kritische commentaar waar ik niet op 

zat te wachten maar uiteindelijk wel nodig had. Heel veel succes met het afronden van jouw 

thesis! Bedankt voor alles lieverds, ik had me geen twee betere mensen kunnen bedenken om 

me bij te staan op deze dag. 

 

Ties, voor mij geen Ties-advies of Tiessepoester, maar mijn heuse Postdoc-papa! Heel veel 

dank voor jouw bijdrage aan het einde van mijn onderzoek. Jouw interesse en expertise in 

mijn project hebben mij erg geholpen bij het afronden van mijn proefschrift. Heel veel succes 

met je presentatie voor de VENI-beurs, ik weet zeker dat het lukt. Alvast bedankt voor het 

maken van de foto’s en geniet straks lekker van jullie kleintje! 

 

Míjn Bart, op onze eerste NCCC (wat nog steeds ook de beste was) zijn we een vriendschap 

begonnen die is gegroeid toen we 5 jaar lang een kantoor hebben gedeeld. En nu komen we 

elkaar ook nog tegen in de file! Bedankt voor al je gezelligheid, goede gesprekken en 

voetbalmoves. Martin, jij bent er mijn hele promotietraject bij geweest (en ik bij de jouwe), 

waardoor we samen veel hebben meegemaakt. Als we niet samen klaagden over het werk, 

luisterden we wel naar Ray op ons lab, met Radiohead als back-up. Concerten van zowel Muse 

als de Editors hebben we samen bezocht, jammer dat Hans Zimmer niet meer doorgaat! Maar 

geniet van je reis door de US of A, en succes met het vinden van een nieuwe baan. Het ga ook 

jou goed . Julia, I loved our weekend in Rostock, it was so amazing! Thank you also for all 

the great times together in Amsterdam, I really hope you’re coming back! Werchter next year?  

 

Naast eerstejaars practicum geven onder de hoede van Ron en Johan, heb ik ook 3 studenten 

begeleid tijdens hun master en bachelor eindstages. Martijn, samen met je naamgenoot 

Marten stond jij in onderbroek op de oevers van een rivier in de Ardennen. Wie valt er dan 

ook uit z’n kajak!? Helaas is jouw werk niet in mijn proefschrift terecht gekomen, toch dank 

voor je inzet en succes met je verdere carrière! Rogier, dank je wel voor je bijdrage aan de 

synthese en complexatie van het PNNO-ligand, de grondslag van hoofdstuk 3 en 4. Succes met 

het afronden van je master. Stefan, wat heb ik met je en om je gelachen! Als enige student 

mee op het labuitje, en mij vervolgens niet laten winnen met de eindsprint... jammer. Maar 

wel langer doorgegaan met je project zodat ik de complete analyses van alle complexen had, 

heel veel dank hiervoor! Heel veel succes nu met het afronden van je masterproject, maar dat 

komt vast goed! Oh, zowel Yesterday als Let it be en Hey Jude zijn toch echt állen bekende hits 

van de Beatles.. ;) 

 

The best thing about doing your PhD in Homkat is that there is always gezelligheid! Thank 

you all for these fun times and all the help you gave me! De beste tijd heb ik toch wel gehad 

met de Camerino/BBQ/Weerwolven crew: SanderO (San, posterprijs of Nutella pot, zeg jij 

het maar), Vincent (bedankt voor het leren waarderen van ‘ouwe-lullen’ muziek), Fenna 

(thanks voor de gezelligheid en support op kantoor!), Danny (iets met cadeautjes uitpakken 
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op verjaardagsfeestjes) en René. En SHAM hoort hier eigenlijk ook bij, heb je al die glovebox 

thuis gezet?!  

Also many thanks to all the other colleagues I’ve met during the PhD years: Andrea la R 

(buon pomeriggio!), Andrea P (When do we do another Germany tour?), Andrei, Anne, 

Arnaud, Arnout, Avi (pubquiz master), Bid, Bin, Biswajit, Braha, Christophe 

(zuurkast maatje), Colet, Dennis, Esther (de laatste PACerd, you go girl!), Fred T, Joeri, 

Juju (didn’t you say we would go to Disneyland if you started smoking again?), Kaj (Ja, hij is 

klaar!), Lukas, Matthias (amazing schnitzel chef), Mark (the main gangster of the Postdoc 

Posse), Mona, NMRi (HVH!), Nanda and Sutanuva, Qiqiang, Pauline, Paul, Pawel, 

Pim, Pierre-Alain, Pierre, Ping, Rafa, Raoul, Riccardo, Rosalba, Sandra (Snurti, 

Nutella or just ‘the other Sandra’), Sergio, Shaotao, Simon (missa thank yousa for all da 

funny-funny and dumb-dumb discussions weesa has has inda office), Tati, Vivek (I really 

enjoyed you as office-mate!), Valentinos, Xiaowu, Yasemin, Yann (thanks for guiding my 

master project), Zof and Zhou.  

As a student (way back) I walked among the elders of Homkat: Jeroen W (toch nog een 

artikel over ClickPhine!), Fred Patureau (my interest in cooperative ligands started with 

your project, oh great MultiFunctional Labchief), Jurjen (bedankt voor alle roddels over het 

lab), Rick, Tendai, Johanneke, Nicole, Erica and Wojciech, Ivo and Alma, thanks a 

lot!  

Veel gezelligheid kwam ook van IncaTT: Sander (mannetje), Detzie (Retteketet!), Lidy 

(altijd gezellig van de trein naar kantoor, geniet van je pensioen!), en Zohar (bedankt voor 

alle massages en vooral goede gesprekken, waar dan ook  be happy!). En niet te vergeten de 

gezellige studenten in het lab die de laatste maanden iets beter maakten: Marianne, Klaas 

(superdoei) en Tessel, succes allen met de PhD (proposal)! 

 

Veel dank gaat uit naar alle technicians die mij al die jaren hebben geholpen: Erik (dit jaar 

winnen de Giants de World Series), Taasje, Fatna en Dorette. Jan (en Mieke) G, 9 jaar 

lang deed ik mee aan het REVT, maar dat eerste jaar was nooit meer te evenaren. Bedankt 

voor je hulp bij de NMR, enthousiasme en diners! Han de massaman en Ed, bedankt voor 

jullie gezelligheid en behulpzaamheid bij de massa, fijn dat ik altijd een sample tussendoor 

mocht geven voor analyse! Jan Meine, dank voor al je hulp bij de NMR! 

 

Met een verdieping op de middelste etage van het E gebouw verzamel je een scala van leuke 

collega’s om je heen, waaronder de beneden buren van Mol-Inc. Stefan, al vanaf het 

tweedejaars project kunnen we samen lachen maar ook hele goeie gesprekken voeren. Bedankt 

voor alles wat je mij geleerd hebt en blijf genieten van ‘The’ bandjes! Peter, waar ik je ook 

tegenkom, altijd vrolijk, positief en geïnteresseerd! Vlien en Ruben, jullie cola-muur was ter 

inspiratie voor mijn verzameling pink lady-stickers, maar deze was lang niet zo cool (maar des 

te naarder voor degene die ze moet verwijderen :D). Dan de heren die het Mol-Inc imperium 

langzaamaan overnemen: Joen (mag ik weer meedoen met de Tourpoule?), David, JP, Bas 

and Venky, thanks for all the good times and good luck finishing your projects. Ook 

onderburen Hetkat (Gadi, Paul, Norbert, Zea, Santi en Marjo) en bovenburen Organisch 

(Henk, Martin, Hans, Roel, Stani, Gaston en Luuk) bedankt voor alle hulp en leuke 
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borrels! Also many thanks for the gezelligheid to other UvA (related) people: Ariana, 

Tomislav en Niels. Jan-Hein, Sonja, Charlotte en Esther V: we moeten echt iets vaker 

afspreken dan alleen die promotiefeestjes hoor! Cohort 2006 (we zijn bijna allemaal gaan 

promoveren!): Arthur, Bart, Jeroen, Lianne, Sander en Suus; na 10 jaar is het wel eens 

tijd voor een reünie-uitje denk? :D 

 

Ook wil ik mijn niet-scheikundige vrienden bedanken, voor de steun die jullie mij de afgelopen 

jaren hebben gegeven.  

 

Met de paardenkop zijn we vaak niet helemaal compleet, maar gezellig is het altijd. Lieve Kim 

(wanneer doen we de volgende marathon?) & Rense (super bedankt voor de mooie cover!), 

Jenna (softbal, pubquiz of wat dan ook, het is altijd leuk!) & Bart, Tessa & Stefan, Ingrid 

& Raul en Johan, dank voor jullie vriendschap en mooie 30-feestjes. Hawaii was het geloof 

ik, toch? 

 

Al m’n moppies van Herons Dames 1, jullie moeten je heupen lang maken want hij moet er 

horizontaal in! Dit klinkt hier ineens heel raar… :D Annemiek, Corien, Kitty, Laura L, 

Laura O, Lisette, Marielle, Mireille, Paula, Sonja, Susanne en Wendy: laten we er dit 

jaar weer een mooie van maken, met misschien iets minder gewonnen wedstrijden, maar met 

net zoveel gezelligheid! Special thanks to Annemieke (Borrelnootje) voor de aankleding, en 

blijf me alsjeblieft nog heel lang zo aan het lachen maken! 

 

Veterinnen A, wanneer mag ik weer op doel? Ik zal binnen de cirkel blijven! Minder dan een 

jaar bij elkaar en al zoveel gezelligheid en mooie wedstrijden gehad. Dank voor de afleiding 

die ik nodig had in de laatste maanden tijdens het schrijven! Annelies, Bettine, Corine, 

Irene, Iris, Kathy, Laura, Marieke, Mirella, Nannie, Natasja, Noortje, Renée, 

Tjarda en Willemijn: op naar de platte schuit/kar! Ook dank voor de gezelligheid op en 

buiten de club aan Hugo (wel of niet, wie zal het weten? :D), Arie, Bas, Daniel, Joost, 

André en Annemiek, Paolo, Kelly, Shannon en Marco (trein buddy en naar eigen 

zeggen ‘op de laatste momenten een onuitputtelijke bron van motivatie’)! 

 

M’n buurtjes Yvonne (we gaan binnenkort écht even uit eten) en Olav (mede pubquiz 

master, keep it going!), Maarten & Maarten (jullie kunnen niet met of zonder elkaar, dus 

ook hier maar samen ) en Jan & Marthe (geniet straks van jullie wondertje!), dank voor 

alle gastvrijheid en gezellige tijden in Alkmaar! Eentje toe? 

 

Tat, jij verdient een alinea op zich als één van de belangrijkste personen in mijn leven! Mijn 

allerliefste vriendinnetje, die vooral de afgelopen jaren mijn steun en toeverlaat is geweest. Als 

we niet naar een concert gingen (van welke band dan ook :D), dan was het wel voor een koppie 

thee op de bank met een filmpje of gewoon lekker kletsen! Nu zijn we allebei helemaal klaar 

(en bijna tegelijkertijd ook!) dus dat weekendje Londen moeten we nu echt even gaan plannen 

:D Ik hoop dat we er nog heel lang voor elkaar zullen zijn <3! Gy, jij ook heel veel succes met 

het afronden van je proefschrift!! 
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Mijn familie (de Boer, Gras en Schaft) wil ik bedanken voor alle mooie tijden samen. Oma 

Maartje, ondanks dat we elkaar niet zo vaak zien, is het altijd gezellig als ik langskom! Oma 

Ans, altijd precies opschrijven wat ik doe, zodat u dat weer kunt doorvertellen, ik weet dat u 

heel trots op mij bent! En ik ben trots op u, zoveel meegemaakt en overal weer bovenop 

gekomen! Christiaan en Marlies wil ik in het bijzonder noemen. Zo gelijk aan mij en toch 

zo julliezelf! Geniet van het leven en ik hoop dat we nog vele momenten samen mogen 

doorbrengen. Jullie betekenen meer voor mij dan jullie waarschijnlijk weten, daarom draag ik 

dit werk aan jullie op. Branco & Judith, heel veel dank voor alle leuke tijden in Oostzaan en 

Alkmaar, hopelijk komen er nog veel meer. Als laatste mijn ouders. Lieve pap en mam, 

ondanks dat ik vaak kribbig reageerde op ‘hoe gaat het met je onderzoek, wat doe je nu?’, weet 

ik dat jullie heel trots op mij zijn. Mijn dank voor jullie is groter dan ik kan beschrijven, en ik 

ben blij dat jullie er altijd voor mij zijn. Dank jullie wel voor al jullie onvoorwaardelijke steun 

en liefde!  

 

Sandra 

Mei 2016 

 


