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Dankwoord d 
Hett duurde even voordat ik aan het opschrijven van dit dankwoord begon. De gedachten-
gangg over de juiste keuze van woorden veranderde als vanzelf in een stroom van mooie 
herinneringenn aan de jaren die aan dit proefschrift vooraf gingen. Aan die herinneringen 
zouu ik nóg een boek kunnen wijden. (Hoor ik daar iemand vermoeid zuchten?) Of een film. 
Misschienn had ik wel een plakboek bij moeten houden. 

Watt betreft de totstandkoming van dit werk zijn er heel wat mensen aan wie ik mijn 
dankk verschuldigd ben. Gelukkig heb ik tegen de meesten al eens dankjewel kunnen zeg-
gen,, maar op deze plek doe ik dat met liefde nog eens. Dank julli e wel, allemaal! 

Inn het bijzonder wil ik mijn promotor Jan Verhoeven hartelijk bedanken voor alles wat 
hijj  gedaan heeft om mij als jonge wetenschapper te laten groeien, voor de vrijheid en het 
vertrouwen,, zijn intelligente enthousiasme en zijn inspirerende, soms relativerende, visie. 
Degenenn die vóór mij bij Jan gepromoveerd zijn weten wat ik bedoel. Jan, je bent de beste 
promotorr die ik ooit gehad heb, en bovendien een heel aardige chauffeur. De universiteit 
zouu eens wat zuiniger moeten zijn op een leermeester en een wetenschapper die zoveel 
kwaliteitenn in zich verenigt. Hoedt U, bureaucraten en managers! 

Ookk co-promotor Hans Hofstraat verdient mijn grote dank, niet in de laatste plaats 
omdatt zonder hem dit project nooit bestaan zou hebben. Het was een waar genoegen om 
mett hem samen te werken. Door onze samenwerking heb ik veel geleerd. Zijn optimisme, 
enthousiasmee en vooral zijn vermogen om de juiste mensen (en apparatuur) bij elkaar te 
brengenn zijn bijzonder waardevol. Ik dank hem ook voor de vrijheid die hij me gegund 
heeft. . 

Eenn groot deel van de herinneringen die nu aan mij voorbij trekken bestaat uit herinne-
ringenn aan al die fijne dagen in de OPM groep, van de eerste kennismaking tijdens het eer-
stejaarss project (met Robert Willemse als begeleider), via het researchpracticum bij René 
Williams,, mijn hoofdvak bij Erik van der Tol tot en met mijn tijd als promovendus. De heb 
mee altijd thuis gevoeld en genoten van de vriendelijke, ontspannen, open (en soms wat 
melige)) sfeer. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen wil ik van ganzer harte danken: John 
&&  Piet, Fred, Marjan, de "oude garde" (ook wel CT-ers), de "nieuwe garde" (ook wel 
OPM-ers)) en de "next generation". 

Enkelee OPM-ers wil ik speciaal bedanken, omdat zonder hen dit proefschrift niet zó 
goedd was geworden: John van Ramesdonk voor ons gezamenlijk gestoei met apparatuur, 
opticaa en computers, paranimf Sjors Wurpel voor alle discussies en zijn gezonde Hollandse 
kijkk op het analyseren van data, paranimf Mattijs Koeberg voor het gekabouter met de 
streak,, Marijn Goes voor de lanthanide-electroluminescentie en Bert Bakker voor onze 
aangenamee uren met zijn zichtbaar luminescerende lanthanidecomplexen. 

"Mijn ""  studenten, Kees Druyven, Marcel Duin, Katrien Keune en Ron Jukes, wil ik van 
hartee danken voor de wederzijds leerzame tijd en hun bijdragen aan dit onderzoek. Het was 
zonderr uitzondering een feest om julli e te begeleiden. 



Ookk de overige bewoners van het Laboratorium voor Organische Scheikunde ben ik 
veell  dank verschuldigd. Ik heb in de afgelopen jaren veel hulp, advies, apparatuur, chemi-
caliënn (inclusief koffie) en wat dies meer zij van hen gehad. Nogmaals dank voor julli e 
vriendelijkheid. . 

Err is (of... was?) nog een ander lab, waar ik - zeker aan het begin van mijn promotieon-
derzoekk - veel fijne uren heb doorgebracht, Akzo Nobel Central Research in Arnhem. De 
gastvrijheid,, behulpzaamheid en de vriendelijkheid van de mensen daar heb ik altijd erg 
gewaardeerd,, in het bijzonder van de medewerkers van de (voormalige) afdeling RGL en 
diee van het laserlab. Frank Geurts en Monique Ramsamoedj zorgden dat 'de PTT en 'de 
Edinburgh'' altijd voor me klaar stonden. Frank wil ik ook bedanken voor het bevorderen 
vann de communicatie tussen diverse onderzoeksgroepen en zijn gezonde kijk op onder-
zoek.. Michel Nielen en medewerkers ben ik dankbaar voor de massaspectrometrie voor de 
Hoofdstukkenn 4, 5 en 6. 

Mett dat laatstgenoemde Hoofdstuk 6 ben ik erg gelukkig, omdat het een mooi bewijs is 
vann de goede samenwerking tussen diverse disciplines en personen. Rob van Gassel ben ik 
erkentelijkk voor de microscopie en zijn plezierige aanwezigheid in het Arnhemse laserlab. 
Mij nn dank en grote bewondering spreek ik uit voor Richard Woudenberg en Peter Emme-
rink,, die het inderdaad voor elkaar kregen om FXTC (fluorexon isothiocyanaat) te maken. 
Harriee Kreuwel en Fokke Venema van Organon Teknika in Boxtel zorgden voor de kli-
nisch-diagnostischee know-how. 

Dankk gaat ook richting Twente, naar Frank van Veggel, Wim Verboom en hun supra-
moleculairee trawanten, voor onze samenwerkingen op het gebied van lanthanidecom-
plexen.. Onze belangstelling voor eikaars werk is een grote extra stimulans voor mij 
geweest.. Vooral Steve Klink wil ik bedanken voor de aangename uren van samen weten-
schappen.. Onze gezamenlijke publicaties zijn daar het produkt van. Steve, ik heb veel 
geleerdd door jouw nieuwsgierige vragen, en genoten van jouw talent voor enthousiast 
samenwerken. . 

II  am very grateful to Dick Broer (Philips Nat.Lab.) and Greg Crawford (Brown Univer-
sity)) for the small, yet very inspiring cooperation that gave me polarized, mesoscopic and 
liquidd crystalline views of photonics. 

Koenn Binnemans van de KU in Leuven, met wie ik uitsluitend via e-mail en de post con-
tactt gehad heb, ben ik zeer erkentlijk voor de discussies, de reprints en de matrixelementen, 
diee van groot belang zijn geweest voor het ontstaan van Hoofdstuk 3. 

Ookk dank aan de mensen van de scheikundebibliotheken in Amsterdam en in Arnhem 
voorr het zo behulpzaam verzorgen van literatuuroverzichten, kopieën, en boeken. En aan 
allee andere universiteitsmedewerkers die opp constructieve wijze wetenschapsbeoefening 
enn promotie mogelijk hebben gemaakt. 



Ikk weet niet of een bedankje aan vrienden, bekenden & ex-geliefden hier op zijn plaats 
is.. Sommigen van hen zouden potdorie vermanend toegesproken moeten worden! Een 
wetenschapperr door middel van allerlei activiteiten (waarop ik hier niet verder in ga) 
bewustt van zijn werk afhouden grenst aan het onvergeeflijke. Desondanks zou ik julli e (en 
dee bijbehorende activiteiten) voor geen goud (of neodymium of promethium of...) willen 
missen.. Dank julli e wel dat julli e er zijn. 

Tenslottee wil ik heel veel dank, liefde en waardering overbrengen aan mijn hele familie. 
Mam,, Pap, Fern, Jans, dank julli e wel voor julli e liefde, vertrouwen en steun. Dit proef-
schriftt schreef ik ook voor jullie. 

Martijnn Werts 
Amsterdam,, 29 september 2000 
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