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Dankwoord Dankwoord 

Bijj  het uitvoeren van het werk dat in dit proefschrift is beschreven, heb ik het voorrecht 

gehadd met zeer veel mensen samengewerkt te hebben. Bij deze wil ik dan ook graag 

iedereenn bedanken die op een of andere manier een steentje heeft bijgedragen aan het tot 

standd komen van dit boekje. 

Piet,, als mijn promotor ben je uiteraard van onschatbare waarde geweest. Bedankt voor de 

tipss en het snelle corrigeren van het manuscript. Toen ik op het laatst in tijdnood kwam, 

konn ik er vaak op rekenen dat als ik vandaag weer een hoofdstuk aan je zou geven, dat het 

dann morgen nagekeken zou zijn. Dat is zeer belangrijk geweest voor het op tijd 

gereedkomenn van het boekje. Paul, met name toen hoofdstuk vier op wankelen stond, heb 

jee mij het zelfvertrouwen gegeven er toch iets moois van te maken. Joost, ik vraag me wel 

eenss af hoe ver ik gekomen zou zijn als ji j je niet bij de groep gevoegd had. Je hebt me er 

elkee keer weer met goed advies doorheen gesleept. Je enthousiasme is ongekend! 

Oliverr en Carolien, een deel van julli e werk is terug te vinden in dit boekje. Helaas hebben 

julli ee ook gemerkt dat de chemie van de carbosilaan dendrimeren alles behalve voor de 

handd liggend is en hebben we samen menige teleurstelling moeten verwerken. Ik wil julli e 

graagg bedanken voor je harde werk en inzet en voor onze fijne samenwerking. 

Rieko,, je had de zuurkast naast mij, waardoor je vaak 'gedwongen' werd mijn geklaag aan 

tee horen als er weer eens iets mislukt was. Bedankt voor je luisterend oor. Saskia, ook bij 

jouu kon ik altijd mijn verhaal kwijt. Eric, wij zaten in hetzelfde schuitje en ik denk dat wij 

daardoorr vaak veel steun aan elkaar hebben gehad. 

Janine,, Peter E. en Soesila, julli e wil ik graag bedanken voor de onuitputtelijke voorraad 

carbosilaann dendrimeren die op de plank lag nadat er zeer veel werk was gedaan aan het 

uitzoekenn van de toch niet zo simpele synthese van deze moleculen. Ook Alexander van 

derr Made wil ik bij deze bedanken voor de tips in verband met de synthese van de 

dendrimerenn en H. Kooijman en A.L. Spek voor het ophelderen van de kristalstructuur van 

hett tweede generatie dendrimeer. 

Gerardd en Wim, bedankt voor julli e hulp en enthousiasme bij het opbouwen en werkbaar 

makenn van de membraanreactor. Ook Tjerk van Goudoever heeft hier aardig wat tijd 

ingestokenn en bovendien het mooie plaatje gemaakt dat te zien is in hoofdstuk 1. 

Evaa Eggeling and Dieter Vogt, I would like to thank you for the nice collaboration and for 

invitingg me in your lab in Aachen to use your continuous-flow membrane reactor (before 

149 9 



Dankwoord Dankwoord 

wee had one of our own). Eva, thank you for your hospitality and having me as a guest in 

yourr home. 

Ookk met Bas de Waal, Albert Schenning en prof. E.W. Meijer van de TUE had ik een fijne 

samenwerkingg die heeft geleid tot de tot stand koming van hoofdstuk 5. Het 'clicken' is een 

mooii  concept wat kan leiden tot een verscheidenheid aan mogelijkheden. 

Prof.. D.J. Cole-Hamilton, we had our work on carbosilane dendrimers as catalysts in the 

rhodiumm catalysed hydroformylation in common, which led to a nice back-to-back 

publication. . 

Guido,, ondanks de tegenstrijdige opdrachten die je kreeg van Paul en Joost, heb je altijd je 

werkk opzij gezet om mij te helpen met DOSY. Ik vind het jammer dat het uiteindelijk toch 

nett niet gelukt is en dus niet in het boekje kon worden opgenomen. Verder wil ik ook graag 

dee andere mensen bedanken die voor mij analyses hebben uitgevoerd: Jan-Meine Ernsting 

(NOESY),, Roel Fokkens (MALDI-TOF), Han Peeters (FAB) en Jaap Elgersma (ICP-

AES).. Uiteraard wil ik ook graag de mensen van de glasblazerij bedanken voor de snelle 

reparatiesreparaties en voor het maken van de speciale destillatie-opstelling die rechtstreeks aan de 

turbopompp gehangen kon worden. 

Kees,, als ik weer eens chemicaliën nodig had die we niet in de kast hadden staan, was ji j 

altijdd onmiddellijk bereid om de hele universiteit af te zoeken en ze toch ergens vandaan te 

halenn of met een snelle bestelling ervoor te zorgen dat ik ze binnen een paar dagen in 

handenn had. 

Jan-Willemm Handgraaf, je hebt een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan hoofdstuk 4. 

Bedanktt voor je flexibiliteit, dat je in mijn laatste paar weken nog even snel een aantal 

berekeningenn hebt uitgevoerd. Cees Kleverlaan, bedankt voor de discussies over licht en 

radicaalreacties. . 

Verderr is iedereen op het lab verantwoordelijk geweest voor de goede sfeer die er de 

afgelopenn vier-en-een-half jaar geheerst heeft: Bert S., Maarten, Richard, Karina, Ed, Bert 

Sw.,, Kevita, Martin, Mary, Cedric, Sirik, Ulrike, Lars, Danielle, Floris, Vincent, Jitte, Erik 

Z.,, Zoraida, Raymond, Gino, Piotr, Peter D., Hans, Yannick, Josep, Marcel, Rafaël, 

Wlodek,, Nathalie, Georg en nog vele studenten en (Spaanse) gasten. 

Papp en mam, bedankt voor de heerlijke vakanties in Engeland! De wandelingen in the Peak 

Districtt waren een uitstekende manier om energie op te doen. 

Arnout,, je was er altijd voor me... En als ik weer eens laat thuis kwam, stond het eten klaar. 
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