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D ankwoord 

Anders dan de rest van m'n proefschrift doet vermoeden zijn de belangrijkste 

katalysatoren, betreffende dit onderzoek, nooit geïmmobiliseerd geweest. Er zijn veel mensen 

in beweging geweest bij het doen verlopen en/of versnellen van dit onderzoek, terwijl er nooit 

echt sprake was van een fasenscheiding (hoewel ik meerdere malen ben "uitgescholden" als 

enige "hetero" in de HomKat groep). Ik wil dan ook gebruik maken van deze gelegenheid om 

al deze mensen persoonlijk te bedanken. M'n promotor, Piet van Leeuwen; ik wil je bedanken 

voor het delen van je grote wetenschappelijke kennis op velerlei gebied en ook voor de 

plezierige manier waarop je de groep leiding geeft. Het was voor mij een zeer leerzame 

periode waar ik met genoegen op terug kan zien. M'n co-promotor vanaf het eerste uur, Paul 

Kamer; bedankt Paul voor je wijze lessen op het gebied van de chemie en verschillende 

andere zaken. Een gesprek met jou werkte meestal ontnuchterend, behalve wanneer er drank 

(Guinness) of tafelvoetbal in het spel was. M'n tweede co-promotor, Joost Reek; bedankt voor 

teveel om op te noemen. Als begeleider was je een bron van inspiratie die altijd tijd leek te 

hebben, terwijl voor ons de afstand Utrecht-Amsterdam eigenlijk steeds te kort was om door 

de gespreksstof heen te komen (tja, tijd is relatief). Ook "mijn" beide studenten Vincent Slagt 

en Dragi Dimitrijevic verdienen op deze plaats alle lof. Vincent (hoor 'm fluiten en lachen; oe 

heerlijk); bedankt dat je helemaal naar Amsterdam kwam om m'n eerste student (en m'n 

paranymf) te worden. Dragi (ze moet er zijn, ik ruik het); bedankt voor het mij leren 

begeleiden van vrouwen in het algemeen en van jou in het bijzonder. 

Met mijn (ex)collega Homkatters heb ik een erg goeie tijd gehad. Onvergetelijk waren 

de lachsessies met; Martin (wordt zelf nog 'ns gejat), Hans (Mr. A-voorZet), Sirik (waar is 

m'n fiets?), Ed (jo), Vincent (zie boven), Bert (kiek dahn, nfodo in mien ondrbroek), Jitte 

(meest wanhopige...), Marco (...op één na), Floris (met scheurkalender), Daan (tot in 

California), Rafaël (Mr. attachment), Pjotr (Noord-Pool), de ochtendkoffiedamespraat-sessies 

met; Saskia (vanavond bloemkool), Debby(-meer), Karina (gelukkig in de liefde), Mary (twee 

handen), Raymond (op één buik), de serieuze tussendoor sessies met; Danielle (tevens TH-

maatje), Eric (zo heeeerlijk), Cedric (heen bier), Kevita (heb je dan wat?), (Dend)Rieko, 

Maarten (ik, somber?), Nathalie (long time no see), Wlodek (Zuid-Pool), Yanick (ook 

immobiliseren?), de squashsessies met onder andere; Gino (kom óp nou man), Lars (ons 

kleine visje met een grote bijt-hoek), Peter D. (una paloma blanca), Marcel SG (tevens m'n 

inwerk-buddy), Ulrike (...), George (welke glaswand?) en labsessies met o.a. Richard (tevens 

US en Spocks Beard-maatje), Soesila (dropjes-koningin), Guido (Dosy-phos), Joseph (the 

(christmas)beard). Een speciale dank-behandeling voor alle verleende hand en span diensten 

gaat uit naar; Gerard (veel olijven), Kees B. (droogijs is wel erg droog vandaag) en Wim 

(even kortsluiten met ArBo). 

Dl 



Ook buiten onze vakgroep zijn er een boel co-katalysatoren geweest die allemaal bij 

hebben gedragen tot het verkrijgen van het gewenste product. Zo zou het zonder de zeer 

enthausiaste medewerking van Jaap Elgersma m.b.t. spooranalyses allemaal een stukje minder 

zijn geweest (we zullen je missen Jaap). Onmisbaar waren verder Ron en Tjerk bij het 

meedenken over en het construeren van de meest futuristische autoclaaf constructies. Voor 

E.H.B.N.M.R.O. kon ik altijd terecht bij Jan G. en Jan E. en rappe massa's werden steeds 

verkregen bij Han Peeters en Roel Fokkens. 

Ook de UvA was te klein om precies dat eruit te halen wat erin zat. De "ROTACAT"-

samenwerking met jullie, Michiel Makkee en Rajmohan Ubale (de CO-alarminstallatie in 

Delft bleek dagelijks te functioneren), is zeer leerzaam en vruchtbaar geweest. In dit verband 

wil ik ook Prof. Dr. J. Moulijn bedanken voor z'n bijdrage. The pleasant and very efficient 

collaboration with you, Nicky Meehan and Prof. Dr. Martyn Poliakoff was an unforgettable 

experience for me. Thanks, for all the enthusiasm and hospitality I received during my stay in 

Nottingham. I'm especially grateful to you Martyn for helping me with the post-doc 

application in Cambridge. In Eindhoven werd ik prima geholpen met de XPS experimenten 

door Leon Coelier en Hans Niemantsverdriet, waarvoor dank. Rob Duchateau, ik wil je 

bedanken voor de energie die je hebt gestoken in ons, voortijdig afgeblazen, "Xantphos-

silsesquioxane"-projectje. Van de Universiteit Nijmegen wil ik Arno Kentgens van de NMR-

faciliteit bedanken voor het uitvoeren van de vaste stof NMR experimenten en Huub Geurts 

voor de hulp bij de electronenmicroscopie. In Delft wil ik Michel Verhoef bedanken voor het 

verstrekken van het MCM-41. In Utrecht wil ik Martin Lutz and Ton Spek bedanken voor hun 

ophelderend werk aan m'n kristal(len). Met m'n begeleidingscommissie van het IOP had ik 

het niet beter kunnen treffen. Door de goede sfeer en het enthausiasme van de commissie ging 

ik altijd met plezier naar de BC-dagen. 

Tenslotte wil ik graag m'n vrienden en familie bedanken voor hun belangstelling en de 

onmisbare ontspanning. Pa en Ma; bedankt dat jullie me tijdens mijn studie en promotie altijd 

bij hebben gestaan en lief en leed met me wilden delen. M'n Nijmeegse en Utrechtse 

volleybalvriendjes; bedankt voor alle gezelligheid op en om het veld. Niek (je hebt nu lang 

genoeg in de rimboe gezeten) bedankt datje mij wil bijstaan als paranymf. 

Lieve Susan, wanneer het straks mijn beurt wordt om begripvol en geduldig mee te 

denken, mee te lachen en mee te mopperen wanneer jij je proefschrift schrijft, weet ik hoe het 

moet. Bedankt lief, voor alles. 
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