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Dankwoord 
 

Aan het einde gekomen van dit werk, rest mij nog enkele personen te bedanken die van invloed 

zijn geweest op de totstandkoming van dit werk. De afgelopen jaren heb ik mogen ervaren wat 

het is om eigen onderzoek van de grond af op te bouwen binnen een snel ontwikkelend breed 

onderzoeksveld. Allereerst bedank ik mijn promotor Joost. Ik waardeer het dat je ondanks je 

immens drukke agenda altijd tijd maakt voor iedereen in Homkat, zelfs zonder afspraak. Ook ik 

was altijd welkom hoewel onze besprekingen misschien vaker op jouw initiatief waren dan op 

die van mij omdat ik wellicht te lang bleef lopen met de problemen waar ik tegen aan liep tijdens 

dit project. Jouw visie op het project heeft me enorm geholpen en het leerproces wat ik heb 

doorlopen zal mij altijd waardevol zijn. Bedankt dat ik in jouw groep deze ervaring heb mogen 

opdoen. Remko, mijn co-promotor, jouw toevoeging aan het BioSolar Cells project heeft een 

hoop veranderd en van je systematische aanpak heb ik een hoop mogen leren. Bedankt voor al 

het correctiewerk dat je hebt moeten doorstaan en bedankt voor al de hulp en begeleiding in de 

laatste fase van mijn promotietraject. In die tijd denk ik dat er een groot gat gedicht is die tussen 

onze groep en de snel groeiende ontwikkelingen binnen het veld van de kunstmatige 

fotosynthese in heeft gestaan. In mijn hoofd ben ik nog lang niet klaar met het project en ik hoop 

er in de toekomst nog met je over te kunnen spreken, net zolang totdat we de concurrentie 

kunnen overtuigen van ons systeem. De leden van mijn commissie bedank ik voor hun tijd om 

dit werk te beoordelen. Moniek, bedankt voor je interesse in het project. Ik voorzie nog steeds 

een hoop potentieel interessant onderzoek wanneer het gedrag van de verbindingen beschreven 

in dit proefschrift worden bekeken met behulp van de synchrotron. Dennis, bedankt voor al je 

hulp in de beginfase van mijn onderzoek. Van jouw publicaties heb ik een hoop kunnen leren. In 

mijn ogen blijft het gedrag van NHC IrCp*X2 uniek en ik kijk uit naar je volgende publicaties. 

Jan, tijdens je benoeming tot hoogleraar was ik wederom geïnspireerd door je oratie. Ik heb 

eenmalig in je schaduw mogen staan als spreker tijdens de familiedag op de UvA en ik hoop 

jouw niveau om gepassioneerd de kennis van de chemie over te brengen nog te mogen behalen. 

Ook Fred en Bas, bedankt voor de tijd die jullie gestoken hebben in de goedkeuring van dit 

werk. Douglas Grotjahn thank you for accepting the invitation to be part of my committee 

and for your effort to travel all the way to Amsterdam. Jarl Ivar bedankt voor al je opbeurende 

woorden. Het waren er meer dan je misschien denkt.  

 

Sander, aan jou de allerhoogste eer. Zonder jou had ik nooit die email gestuurd naar Organon, 

had ik nooit die geweldige tijd gehad in Oss en was ik nooit door gaan studeren in Utrecht. Je 

bent op vele fronten van grotere invloed geweest op mijn leven dan je zelf misschien denkt. We 

hebben in ongeveer 10 jaar al vele chemische barrières samen mogen doorstaan en altijd zijn we 
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er (redelijk) ongeschonden en wijzer doorheen gekomen. Ook de periode in Amsterdam heb ik 

weer veel aan je gehad en heb ik je mogen zien groeien tot een gewaardeerd chemicus. Helaas 

komen onze buffelcarrières nog niet van de grond maar misschien dat we daar in een ander leven 

wel tijd voor kunnen vinden. Ik was erg vereerd jouw paranimf te mogen zijn en nu ben ik 

vereerd dat je mijn paranimf bent. Ook dank ik Marjolijn, bedankt voor de fijne gesprekken 

en de gesprekken die we in de toekomst vast nog gaan hebben. Samen zijn jullie altijd erg 

gastvrij en voel ik me zeer welkom. Monalisa, I was already honored for you to be my 

paranymph, and you have given me the honor to be your weddingnymph as well. For this I 

would like to thank both you and Jurjen. The way that life has unfurled never ceases to amaze 

me. We would have never become such good friends if I wouldn’t have made that split decission 

to walk down the stairs and see you struggling with the poster printer. The result was that we 

decided to eat the crappy food that the Polder had to offer. Now, three years and many snake-

bebbies later we are still going strong despite the high frequency of bipo-switches we had to 

endure. Thank you for the times we’ve spent together in prison-E and especially the times while 

we were on parole far from the overwhelming madness of the green floors. I am sure our paths 

will continue to cross in the future so we can waste more money on two hour long aftershave 

commercials. Kluwer, bedankt voor al je hulp tijdens de ontwikkeling van dit project. Het 

voelde altijd vertrouwt om je kantoor binnen te stappen en ik werd er blij van als je zo nu en dan 

poolshoogte kwam nemen in mijn kantoor. Je werkt immens hard en hebt een onnavolgbare 

kennis binnen de chemie. Je kennis over dat mooie pittoreske dorpje aan het ijsselmeer 

daarentegen kan nog wel wat worden bijgeschaafd. Het was erg leuk om je familie te mogen 

ontmoeten tijdens het feest op je bruiloft en tijdens de verhuizing. Enorm gastvrij, vergezeld 

met een stapel pizza’s, frikadellen, berenklauwen, patat en een verzameling schuine moppen die 

ik nu nog probeer te verwerken. Binnenkort wordt het weer eens tijd om de Kluwer-crushers 

uit de kast te halen en een potje te gaan sparren. Holly, you’ve taught me that there exists a 

level of drinking I would have never believed imaginable. Besides that, you’ve also shown me a 

sincere form of kindness whilst you spoke from the heart. I would love to visit you one day so 

you can show me the rich and delicate culture you Scottish have to offer. Sandra, meer dan vier 

jaar geleden heb ik het geluk gehad je te mogen leren kennen. Al die tijd ben ik blij geweest dat 

je aanwezig was in E1.34. Vaak zelfs de enige reden om nog naar het lab te gaan, zeker wanneer 

Ray Lamontagne overheersend werd gespeeld in het dagelijkse muziekprogramma. Gelukkig 

werd het vaak genoeg afgewisseld door lab-idool Hazes, soms opgevolgd door Disney. Vooral in 

het laatste jaar hebben we beide hard moeten werken aan het afronden van het proefschrift maar 

binnenkort zullen we elkaar feliciteren op ons beider ceremonies. Bedankt voor de softball 

tournamenten en de Muse concerten het ga je goed op je verdere pad. Linda, helaas is het je 

nooit gelukt om mij te weerhouden dat derde biertje te nemen. Gelukkig resulteerde dat wel 

altijd in vele gezellige momenten. Excuses voor de vieze wasbak die ik nooit langer dan een dag 

schoon wist te houden. Julien, my love. Thank you for all the memorabel moments we had 

during the many alchoholic gatherings. Now that I think of it, loads of these memories might 

have been erased due to the accompanying alcohol abuse. I sadly must shame you by saying that I 
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am still unable to speak French, and I still can’t play the guitar in a respectful manner. Despite 

all this, I hope that one night, together we will celebrate one last party to rule them all, 

somehwere in the suburbs of Paris. Resulting in the hangover that will finally get us. Ruben, 

Rebecca, Annelie, al waren we allen vaker op het werk te vinden dan in de woonkamer 

(nouja.. voornamelijk ik dan), toch dank ik jullie voor de tijd in het huis op de Newtonstraat. 

Op de ontmoetingen met een aantal muizen na waren het drie probleemloze jaren. Bedankt aan 

al het ondersteunend personeel Erik, Fatna, Ed, Lidy en Taasje. Taasje, bedankt voor alle 

hulp met de stopped-flow. Het blijft een eigenwijs apparaat maar je kan in hoofdstuk twee 

terugvinden dat hij toch nog naar behoren heeft gewerkt zolang je er maar aardig tegen bent. 

Jan Meine bedankt voor de hulp bij de NMR. Martin (Lutz) thank you for your help with 

some of the crystal structures reported in this thesis. Paul en Norbert bedankt voor de hulp 

wanneer ik toegang nodig had tot de oven op jullie lab.  

 

To the elders of Homkat, you were missed in the final years. The new generation has not yet 

proven themselves worthy in terms of throwing a good party compared to the true Homkat 

veterans. Sofia and Rosalba, both wise and experienced italian feminists, thank you for the 

nice moments in the beginning of my PhD. I have learned the hard way that Chinese vodka 

should not be a legal form of alcohol. Sofia, I’ve always felt a great connection with you and 

would like to thank you once more for the personal conversations that we’ve had. Yann, I think 

you should be thanking me for cleaning up the evidence you have left during the defiling of 

Sander his beautifull new couch. I still avoid the actual seat in his appartment as it reminds me of 

the luke warm substance with an undefined oatmeal-like consistency that was dripping through 

my fingers. Part of the clean-up credits of course I would also like to give to Annemarie, thank 

you both for the nice times. Pawel and Fred, thank you for the poker nights in the early days, 

located in the appartment that has become a central meeting point for the many Homkat 

gatherings that have followed. Thank you Tendai, sorry that I’ve missed you recently when you 

visited Homkat), Yasemin, see PhD’s actually do end!, Alma and Ivo, thank you for the 

parties and Ivo good luck defending your thesis. 

 

Joeri, veel succes in de wondere wereld van de water oxidatie en de proton reductie katalyse. 

Het voortzetten van de ontwikkeling van de Hom-leaf rust nu op jouw schouders. Bijkomend 

hangt de toekomst van de mensheid voornamelijk af van jouw resultaten. Veel plezier met het 

stevige fundament dat de oude garde voor je achtergelaten heeft en ik hoop zo nu en dan wat 

mooie photocurrents (mA/cm2) langs te zien komen. Eén van deze fundamentele grondleggers 

was natuurlijk Bart, bedankt voor de tijd werkend aan de andere helft van het totaal plaatje, ik 

heb je thesis er nog vaak bijgepakt. Je hebt na je PhD een interessante richting gekozen die me 

inspireert. Verder ben ik blij dat ik je een aantal keer een goede links-links-rechts combinatie op 

je kaak heb mogen geven tijdens het boksen. Ook de andere grondleggers, René, Riccardo, 

Gianluca, Ping, Hung-Cheng and Avi, thank you for all the help during the project. René 

zonder een aantal door jou gemaakte ontwikkelingen binnen ons lab was er een hoop niet in dit 
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boekje beland. Je was een aanwinst voor het project. Avi, sorry for all the footage I have made 

of you during your stay in the Netherlands. I can assure you that they will never leave the 

confinements of my harddrive.. maybe. Engin, Roald Tiggelaar and Han Gardeniers thank 

you with the help regarding chapter 6 of this thesis. 

 

Wat betreft mijn kantoor gaat mijn dank eerst uit naar Vincent. Mijn rustige en vredelievende 

collega die ongestoord tegenover mij aan zijn bureau heeft gezeten. Precies op de plek waar hij 

net geen last had van de nooit functionerende airconditioning. In Camerino hebben wij laten 

zien, samen met Soraya, dat wanneer je onder invloed van veel bier afspreekt om ’s 

ochtendsvroeg te gaan hardlopen, dit ook werkelijk waar kan maken. Colet en Esther, mijn 

andere nabije collega’s, bedankt voor de prettige werksfeer in het kantoor en het ga jullie beider 

goed in de voortgang van het onderzoek. Zhou, thank you for being the silent partner during all 

the evening sessions I had to make in Homkat. Stefan, je hebt dan wel stiekem gewisseld van 

kantoor zodat je (boehoe) niet meer zo ver hoefde te lopen naar het lab, bij deze reken ik je nog 

steeds mee als bezetter van het beste en tevens grootste kantoor van Homkat. Bedankt voor alle 

uitnodigingen thuis en succes met het schrijven van die thesis. Zorg ervoor dat het aantal 

bladzijden niet over 9000 zal gaan. Richard, succes met waar je nu ook mag zitten. Achter je 

leeftijd ben ik nooit gekomen maar ik vond je altijd een plezierige aanwezigheid. Also thank you 

to Christophe, Saeed, Bidraha, Volodymyr, Valentinos and Arnaud. 

 

Furthermore I would like to thank my remaining colleagues for the overall Homkat experience, 

in no particular order; Zohar, je bent erg fijn om mee te werken, ik heb wel meer geleerd over 

paaldansen dan misschien zou moeten. (former) Homkat inhabitants Tessel, Klaas, Bas, 

Camille, Arnout, Lianne, Sara, Giusy, Eleonora, Iris, Esther (Vleugel), Renee, 

Xiaowu, Qiqiang, Alexandra, Lambert, Lotte, Maarten, Marc, Sergio, Medea, 

Massimo, Hocine, Raoul, Carien, je welkomstbordje hangt nog steeds boven mijn bureau. 

Paul(us), we zijn een wereldteam als het op beer-pong aankomt. Alleen aan het befaamde 

rugby-onder-invloed spel moet nog flink gewerkt worden. Danny, de aangever van de zojuist 

genoemde spelen, bedankt voor de mooie feestjes en dat je mijn fiets niet hebt doorverkocht. 

Wojciech, thank you for measuring some of the crystal structures reported in this thesis. 

Sandra (Nurttila) when will I finally meet your twin-sister? Andrei, whenever you were 

around. Annemieke, veel plezier in mijn zuurkast. Anne-jans, succes met je hardloop 

carrière en doe de groeten aan Evy Gruyaert. Fenna, de co-pilote van onze mooie Opel Mokka 

tijdens de roadtrip naar Camerino. Lukas, met je mooie man-boots, Vivek, be gentle when it 

comes to drinking. Dirk en Josse, beide grote aanwinsten voor de groep en zeer 

gerespecteerde Hom-O’s. Ludwig (Ludacris), je aanwezigheid was kort maar je impact was 

groot. Het doet me nog pijn dat een halve marathon voor jou niet meer is dan “een simpel 

trainingsrondje”. Pierre, my former office neighbour and NCCC roommate. Thank you for all 

the coffee. Nicole, ik bedank jou voor de borrels die nog terug gaan naar de tijd in het 

Kruytgebouw. Hetzelfde geldt voor Ties, het gaat nog steeds geweldig. Jeroen, een groots 
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gemis op de groene vloeren. Hopelijk heb je het naar je zin in Spanje. Pauline, yes dating is still 

ridiculously complex. Jelmer, een aantal fijne gesprekken met je gehad, veel succes met je 

positie bij Frames. Rafael and Tatiana, thank you for the nice borrels. Matthias, in the wise 

words of a well known female philosopher I would like to say to you: “Bailando, bailando, amigos 

adios, adios, el silencio loco” – Luna. Thanks to you I have learned about the existence of 

Schnitzell-und-[…]-tag. Of which the latter word is one I wish not to see end up in my thesis. 

Andrea, thank you for the nice times in Oerknal during your stay in the Netherlands. I’m sure 

the dutch government still has some nice bags of money for you to collect at the end of the year. 

Hope to see you soon nearby London. Peter (Spannring), niet eens onderdeel van Homkat noch 

de UvA en toch eindig je in mijn dankwoord. Berucht in de chemische uitgaanswereld, bedankt 

voor alles sinds de tijd in Utrecht tot op heden. To some other non-Homkat related colleagues, 

Tomislav, Ariana, Jannie and the rest of photonics and organic thank you for the nice 

borrels. 

 

Tijdens mijn promotietijd heb ik vele studenten mogen leren kennen tijdens mijn optreden als 

practicum begeleider onder de hoede van Ron en Johan. Beste Ron en Johan, bedankt voor 

jullie begeleiding in het lab en geniet beide van een welverdiend pensioen. De gezellige 

interactie tussen de practicum begeleiders en de lichtingen studenten anno 2013 heeft 

geresulteerd in de allereerste gemixte borrel in het E gebouw waar eerstejaars studenten en 

practicum begeleiders elkaar eens zagen in een andere context, om te zien dat er meer is in het 

leven dan de isolatie van cytochroom C. Bij deze dank ik alle studenten, maar in het speciaal 

Marie, Maria, Claudy, Buiske en Dieuwertje. Succes in jullie verdere carrières, het was 

leuk jullie te zien groeien. Michiel, mijn waarde volgeling. Voortbewegend in mijn kielzog heb 

je kennis mogen maken met de geneugten en smarten van het onderzoek. Buigend voor de 

nobele kunst der synthese, voortvarend en zwoegend, zich een weg banende door de vergeten 

materie der Pyrenen. Als resultaat heb je de onmisbare ervaring verkregen om de bouwstenen 

der scheikunde te mogen onderwijzen aan de gretige jonge geesten van morgen. Ik ben 

overtuigd dat je uitermate geschikt bent voor de weg die je gekozen hebt. Moge de passie der 

principia chymia immer blijven branden en houdt je afzijdig van de starre en onwrikbare 

zienswijze van de gemiddelde promovendus. Naar een vrij vertaald citaat uit het boek over een 

geliefd doch fictief academicus: “Wanneer we geconfronteerd worden met het mysterie der scheikunde en 

met haar onbeschrijflijke kracht, behoren we de bron van die kracht en dat mysterie te ontdekken. Maar, wat 

kan dat uiteindelijk voor nut hebben? De scheikunde houdt ons een moeilijk te doorgronden en niet neer te 

halen sluier voor. En daar achter die sluier is voor ons slechts de rol van aanbidder weggelegd.” – Stoner. 

Verder wil ik dit moment nog even gebruiken om te benadrukken dat ik Terminator Genisys bij 

verre de meest gefaalde Schwarzenegger film allertijden vind. Een bedroevende prestatie van 

een gevestigd idool. Moge hij zwelgen in zelfmeelij wanneer aartsrivaal Stallone zijn verdiende 

oscar onder zijn neus drukt. 
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Aurore, mon français est encore très mauvaise mais après mon doctorat, je vais travailler plus 

dur pour apprendre la langue. Thank you that you have always been around at times when I 

needed to talk. You have shown great effort by finishing the path that you once started despite 

the many drawbacks that have occured. You’ve always been a good friend and I always feel very 

welcome in your family during my stays à Rennes. You will always be welcome in les Pays-Bas 

once I will get a decent appartment and a proper guest room ;-). Raymond, altijd nabij sinds 

de ontmoeting bij de ionchromatograaf op de ILC. Als ware globetrotters-op-slippers dank ik je 

dat we de sleur hebben mogen trotseren en zelfs is mijn nummer één wens vervuld door op de 

foto te worden gezet bij het graf van de grootse chemicus Ludwig Boltzmann in Wenen. Velen 

steden zullen de lijst nog aanvullen in de zeer nabije toekomst om de kwaliteit van de 

cappuccino te beoordelen in luxueuze restaurants. Gertruda bedankt voor het aanhoren van 

mijn eeuwige geklaag. Jij bood altijd een luisterend oor en wist een hoop te relativeren. 

 

Een grote hoeveelheid dank gaat uit naar Caroline en Wim voor de eeuwige steun die ik altijd 

bij ze kan vinden. Dank jullie voor de interesse in wat ik doe (wat het ook moge zijn) en ik hoop 

dat we nog vele (sportieve) momenten mogen doorbrengen samen met Wim, Siem en Kris. 

Als laatste mijn beide ouders. Mijn dank aan jullie is groter dan op deze pagina kan worden 

beschreven. Het is een voorrecht om een thuis te hebben waarin alle problemen verdwijnen 

wanneer je over de drempel stapt. Vele malen was ik het spoor bijster en iedere keer hebben 

jullie me weer op het juiste spoor gezet. Zonder jullie was dit werk er niet geweest daarom 

draag ik het op aan jullie beiden. 

 

 

 

 

Martin 
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