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Dankwoord d 

Ondankss dat het dankwoord meestal achterin het proefschrift staat, wordt het bijna 

altijdd als eerste opgeslagen en gelezen. Belangrijk is daarom dat het zorgvuldig geschreven 

wordt,, zodat er geen taalfouten gecreëerd en mensen vergeten worden. Helaas gebeurt dat 

tochh vrijwel altijd, want vergeten is menselijk (ook voor chemici dus). Ben ik je vergeten, vat 

hett dan niet persoonlijk op. 

Piett en Paul, bedankt voor het begeleiden van mij in mijn promotieonderzoek. De start 

wass moeizaam, maar dat lijk t inherent aan asymmetrische katalyse. We hebben het tot een 

mooii  einde kunnen brengen. Piet, ik vond het gezellig koffiezetten 's ochtends en heb veel 

vann je geleerd. Paul, de goede sigaar- en drankhobby hebben we veelvuldig kunnen delen. 

Julliee aantal ideeën groeide veel sneller dan wij chemici in het lab konden bijbenen. Een klein 

probleemm leverde meestal tientallen nieuwe ideeën op, die niet in de tijd van dit onderzoek 

pasten. . 

Gino,, ontzettend bedankt voor het lezen van mijn artikelen en mijn manuscript. Jij hebt 

dee standaard zover verhoogd, dat het werk stevigheid kreeg. Ik kon altijd aankomen met weer 

eenn nieuwe versie en je verschafte mij goede aanwijzingen wat betreft indeling en 

taalgebruik.. Veel succes in het onderzoek. 

Georg,, je hebt me opp het juiste moment op het goede spoor gezet. Jouw direkte manier 

vann omgaan met mensen heeft mij veel geleerd. Misschien word je nu je getrouwd bent en 

mett kind op komst wat milder. 

"Oom"" Gerard en "ome" Willem, zonder julli e zou ik al dit werk niet hebben kunnen 

doen.. Jullie stonden altijd klaar om mij te helpen. Wim, ik hoop datje een leuke tijd tegemoet 

gaatt met je nieuwe baan. Gerard, met jou kon ik altijd praten over sport, uit eten en goede 

wijn.. Jullie stonden altijd voor mij klaar en dat versterkte het oom-gevoel. 

Dann kom ik bij alle collega's van de Universiteit van Amsterdam. Ik ga julli e niet stuk 

voorr stuk noemen, omdat ik dan mensen vergeet. Eerst wil ik alle collega's van Homogene 

Katalysee bedanken voor de leuke tijd. Hierbij moet ik Piet en Paul weer bedanken dat ze 

zoveell  mensen aangenomen hebben, dat we zelfs twee zaalvoetbalteams op de been konden 

brengen.. Caroline en ik hebben het B-team zelfs zo goed leren voetballen dat ze zich 

ingeschrevenn hebben in de competitie als Fortuna Homkat. Helaas veranderde de naam al 
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Dankwco)d Dankwco)d 

snell  in Eendracht Droevig. De collega's van de zevende, de mannen van de glasblazerij, de 

werkplaatss en de elektronische dienst wil ik ook hartelijk danken. Kees bedankt dat je me 

regelmatigg uit de brand geholpen hebt met allerhande soorten glaswerk en bestellingen. Wel 

bedankk ik Lars nogg apart. Met jou heb ik de langste tijd samengewerkt en de congesbezoeken 

warenn erg goed. 

Joostt bedank ik voor zijn gezond kritische kijk op onderzoek. Ik zal er voortaan naar 

strevenn nog meer bewijsvoering aan te dragen. 

Speciaall  wil ik Dave, Floris en Martin bedanken. Jullie mentaliteit is zeer uiteenlopend 

enn ik heb er aan moeten wennen, maar kan het nu waarderen. 

II  want to thank Dieter, Alison, Montse, Oscar and Carmen for their hospitality and 

cooperativity.. I have had a good time working with you. 

Dee studenten, die ik begeleid heb, Atte, Iwan, Marcel en Henri wil ik bedanken voor 

hett werk. Henri, jouw bijdrage vormt een mooi deel van dit proefschrift en ik wens je succes 

bijj  je eigen onderzoek. 

Almarr en Francesca, julli e hebben wel zorgen gehad of ik zou slagen, maar altijd wist 

ikk het te halen. De ben blij dat julli e me steeds gestimuleerd hebben een goede opleiding te 

kiezen.. Mijn familie en vrienden bedank ik voor de interesse in mijn werk, ondanks dat het 

julli ee al snel te boven ging. Daarbij hoort natuurlijk ook mijn schoongezin, dat Caroline vaak 

opvingg als ik het te druk had. 

Naastt promoveren is sport ook altijd belangrijk geweest en ik wil alle mensen van de 

volleybalteamss waarin ik gespeeld heb van tweede klasse tot tweede divisie, en vooral Heren 

'elluff  en Heren 2 hartelijk danken voor het aanleren van de goede technieken in het veld en 

aann de bar. Heren 4 wil ik bedanken dat zij accepteerden dat ik afgelopen seizoen niet altijd 

kwamm trainen. 

Frank,, ik wil je bedanken voor het ontwerpen en maken van de omslag. Ik stelde je 

voorr een bijna onmogelijke taak, aangezien het snel af moest zijn. De ben zeer tevreden met je 

ontwerpp en herkenbaarder voor mij kan bijna niet. 

Alss laatste wil ik mijn vrouw Caroline bedanken voor het geduld dat ze gehad heeft met 

mij.. Je steunde mij altijd in mijn werk en daarbuiten. Ik beloof dat we de komende tijd gaan 

inhalenn watje de afgelopen jaren tekort bent gekomen. 
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