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Dankwoord 

Dit proefschrift is ter afronding van vier jaar onderzoek en, laat dat voor iedereen 

duidelijk zijn, het had nooit tot stand kunnen komen zonder de ondersteuning van velen.... 

Mijn dank gaat uit naar mijn promotor, Prof. Van Leeuwen, en co-promotoren, Dr. 

Kamer en Dr. Reek. Piet en Paul, bedankt voor de mogelijkheid om in jullie lab te werken en 

voor de begeleiding op weg naar dit boekje. Door het uitdijen van het lab werden de directe 

sturing en suggesties gaandeweg minder, maar mijn waardering voor jullie grote kennis blijft 

overeind. Joost, jij in het bijzonder bedankt, je kwam er na anderhalfjaar bij en hebt een 

gigantische bijdrage geleverd aan mijn onderzoek. Meer nog heb je me geholpen in mijn 

ontwikkeling als onderzoeker. Bedankt voor jouw ongekende enthousiasme, je nadruk op 

'focusseren' en je drive voor het 'cruciale experiment'! 

En vervolgens mijn hooggewaardeerde collega's.... Meest in het oog springend zijn 

Debby en Rieko, de andere 'dendr-aio's': meer dan vier jaar optrekken in hetzelfde project zit 

erop. Bedankt voor alle gezamenlijke werkbesprekingen, posters, congressen, cursussen, en 

uiteraard de jaren op de labzaal. Succes met de afronding van jullie eigen promotie, en (veel 

belangrijker!)....succes met het vervolg. Binnen de dendrimeren-groep hebben Janine, Peter 

en Soesila het werk ondersteund: bedankt voor het doorstaan van alle wensen en gezeur, en 

voor jullie synthetische en analytische bijdragen. Wim, Gerard en Guido, jullie zijn onmisbaar 

in het functioneren van de groep. Hopelijk weten jullie je op de juiste waarde geschat: 

fantastisch! Kees, bedankt voor alle chemicaliën, glaswerk, gesprekken en gein. 

Ik wil graag de rest van de gezellige HomKat-club bedanken voor de mooie tijd op en 

buiten het lab: Saskia, Bert, Floris, Martin, Karina, Mary, Richard, Hans, Maarten, Gino, 

Danielle, Georg, Sirik, Nathalie, Lars, Marcel, Vincent, Bert, Cedric, Piotr, Raymond, Rafaël, 

Peter, Ulrike, Josep, Kevita, Jitte, Daan, en alle studenten, stagaires en bezoekers die niet met 

name genoemd zijn. 

Erwin, Jetze en Silke, jullie hebben door jullie werk in jullie deelprojecten mij 

geholpen zover te komen. Daarnaast vond ik het gewoon gezellig, waarvoor dank! 

Het dendrimeren-project is tot stand gekomen in samenwerking met de groep van Prof. 

Gerard van Koten en Dr. Johann Jastrzebski. Ik wil jullie, en Neldes en Arjan, daarvoor 

bedanken. Gema, heel hartelijk bedankt voor de samenwerking betreffende hoofdstuk 5. 



Ik heb gebruik mogen maken van de faciliteiten in het lab van Prof. Dieter Vogt, met 

hulp van Dr. Eva Eggeling. Bedankt voor de continue experimenten en jullie interesse in het 

onderzoek. 

Ondersteuning komt van allerlei kanten, vandaar dat ik hier de NMR-experts, de 

afdeling massaspectrometrie, glasblazers, centraal magazijn, bibliotheek, fijnmechanische 

werkplaats, schoonmakers, gebouwbeheer, secretariaat en administratie wil noemen. Iedereen 

hartelijk dank voor het mogelijk maken van mijn onderzoek. Collega's van de T verdieping: 

bedankt voor de reguliere en toevallige contacten. 

Lieve pa, ma en pama, alle andere familie en al onze vrienden, jullie hebben mijn 

stoeien met dendrimeren van afstand meegemaakt. Veelal ging de chemie volledig langs jullie 

heen, maar dat heeft jullie er niet van weerhouden om mij te steunen, aan te moedigen en me 

te laten ontspannen. Hartelijk bedankt voor al die steun, het boekje is af! 

Het meest speciale bewaar ik voor het laatst. Lieve Pernella en Rachel, om samen met 

jullie door het leven te gaan is onvoorstelbaar mooi. Jullie hebben me met name in de 

afronding moeten missen (steeds weer achter die computer...), en me toch altijd 

onvoorwaardelijk gesteund. Jullie zijn de parels van mijn leven! 

En U, Here God, U wil ik prijzen! Het leven in de wetenschap (!) dat U de 

uiteindelijke baas bent in dit heelal is ontzagwekkend. En dat U mijn leven, ieders leven, zo 

waardevol vond dat U de Here Jezus gestuurd hebt, zodat wij U kunnen leren kennen, dat is te 

mooi om niet te geloven! ! ! 

142 Dankwoord 




