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Dankwoord Dankwoord 
Hett beleven van een promotieonderzoek is een intrigerende ervaring, na jarenlange noeste 

arbeidd in het lab word je getrakteerd op maandenlange eenzame opsluiting in een 

computerhok.. Misschien klinkt het wel vreemd maar toch geeft deze tijd een fantastisch 

gevoel,, zeker nu ik de laatste lettercombinaties van dit proefschrift intyp. Natuurlijk heb ik dit 

werkk nooit kunnen volbrengen zonder de hulp van vele anderen en ik wil dan ook een ieder 

bedankenn die mij de afgelopen jaren zowel fysiek als geestelijk heeft bijgestaan. 

Bestee Piet, ik ben erg blij dat ik gedurende mijn bijvakstage en promotieperiode in jouw groep 

hebb mogen werken. In deze periode heb ik veel geleerd, ben ik zeer enthousiast voor de 

chemiee geworden en het belangrijkste van alles heb ik erg veel plezier gehad. Graag wil ik je 

bedankenn voor de vrijheid, voor het altijd openstaan van vragen en de subtiele bijsturing die je 

mijj  in het onderzoek hebt gegeven. Joost, als co(ncept)-promotor moet ik je natuurlijk 

hartelijkk bedanken voor de bezielende en enthousiastmerende begeleiding gedurende de 

afgelopenn jaren. Het is mooi om te weten dat maximaal 1% van alle door jouw gegenereerde 

ideeënn daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden voor het jaar 2010. Ik zal zeker de 

fantastischee discussies over nieuwe concepten, politiek gerelateerde materie en overige zaken 

gaann missen. Beste Paul, ik hoop dat mijn exotische supramoleculaire chemie een niet te grote 

cultuurschokk voor jou is geweest. Graag wil ik je bedanken voor de nuttige hulp en nuchtere 

adviezenn die je mij gegeven hebt bij het oplossen van problemen in de betere synthetische 

rechtrecht toe recht aan chemie evenals in de katalyse en de spectroscopie. Jeremy and Eugen, 1 

wouldd like to thank you for helping me with the synthesis of the beautiful trimeric porphyrins 

andd the great time I had in Cambridge just before Christmas. 

Hett is erg fijn om twee studenten te hebben gehad, die je ondersteunen en vertellen waar je 

hett uiteindelijk allemaal voor doet. Martijn, het is al een tijd geleden, maar ik ben blij dat ik 

jee heb mogen begeleiden bij je porfyrine doop, bovendien zal ik de afspraak met de 

vertegenwoordigerr van de Coca Cola machine nooit vergeten. Mare, naast het mooie werk 

watjee hebt afgeleverd in de chemie, ben ik blij dat ik je heb mogen bewonderen als sterkeeper 

inn ons voetbalteam. Het is goed om te weten datje hier in Nederland hebt leren verliezen met 

voetbal.. Ik wens julli e beiden veel succes toe in de toekomst. 

Technischee ondersteuning is onmisbaar in elk onderzoek. Gerard, graag wil ik je bedanken 

voorr de hulp, die je bood bij alle vragen, die ik had. Het was altijd mooi om je enthousiaste 

vakantiee verhalen te horen. Soesila, bedankt voor alle snoepjes en papaja. Guido, bedankt 

voorr alle hulp en humor. Kees, ik heb me altijd afgevraagd of er nou daadwerkelijk vissen 

zittenn in jouw groene aquarium. Verder wil ik Ron, Wim, Jan en alle andere experts bedanken 

voorr hun hulp bij het meten en maken van mijn stofjes. 
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Dankwoord Dankwoord 

All ee directe collega's van lang geleden tot heden hebben bijgedragen aan een voor mij 

onvergetelijkee tijd. Tja, waar zal ik eens beginnen met bedanken, misschien maar bij alle 

heldenn van het geweldige voetbalteam Eendracht Droevig. Ed naast je fantastische kwaliteiten 

alss keeper, bedank ik je voor de waardevolle discussies over de kleurprijzen bij de 

oplosmiddelen.. Rieko, alias de stofzuiger, bedankt voor de vele goede praatsessies in de derde 

helft.. Richard (coach), ik heb me verbaasd over hoe gelukkig iemand kan zijn als hij scoort. 

Martin,, jouw techniek is onovertroffen net als je bruine bonenschotel. Cedric, det ar langt att 

gaa til l andra sidan fran fotbollsplanen. Rafaël, ik zal je oude stamkroeg niet vergeten. Jitte, 

bedanktt voor alle zorgen als paranimf, we moeten maar snel weer eens naar je lievelingscafé 

gaann aan het Rembrandtsplein. Pjotr, het was mooi om te zien hoe doelgericht je te werk gaat. 

Gino,, ik hoop datje niet te veel moeite hebt gehad met het voetbalniveau. 

Natuurlijkk is voetbal niet het enige wat me geboeid heeft. Kevita, bedankt voor alle social-talk 

naa 28 jaar weet ik nu eindelijk hoe je het handigst met een vrouw kan omgaan. Mark, ik ben 

blijj  dat je de wereld van de porfyrines hebt mogen betreden, toch gek, ik zie je als een soort 

opvolger.. Bert Sw., ik heb jouw woordencombinaties altijd erg pakkend en humoristisch 

gevonden.. Raymond, ik ben benieuwd naar je eerste Salsa demonstratie. Zoraida, natuurlijk 

wass ik een gelukkig man met drie vrouwen op één lab. Maarten, je mag me nog eens 

uitleggenn waarom jouw voetbalkwaliteiten beter werden terwijl de beursnoteringen daalden. 

Bertt S., als leermeester heb ik veel aan je gehad ik kijk met plezier terug op de vele discussies 

enn humoristische gesprekken. Karma, ik heb erg genoten van het Mexicaanse eten. Angelica 

enn Fabrizio, even testen hoe goed julli e Nederlands is. Erik, bedankt voor het mooie plaatje 

voorr de voorkant van de Angewandte. Marco, ik hoop dat de prijs voor liftvoorspellen nog 

steedss op je kast stad. Elsbeth, succes met de vele mooie porfyrineliganden, die je gaat 

maken.. Christian, Luc, Nicolas, René, Sander, Theresa, Edyta, Chen, Peter, Alessia, Hans 

Moll  en de mensen van de T hartelijk dank voor de onderhoudende praatsessies. Verder wil ik 

dee wat oudere generatie aio's bedanken voor de eerste jaren in Amsterdam: Floris, Georg, 

Daniëlla,, Ulrike, Lars, Sirik, Saskia, Eric en Debby en de andere mensen die als post-doc of 

studentt op het lab aanwezig waren: Marcel, Peter, Daan, Yannick, Mary, Mathieu, Maarten D. 

enn alle anderen die ik hier niet heb genoemd, maar wel ontmoet heb bij verschillende 

onderhoudendee gesprekken, borrels etc. 

Tott slot wil ik graag al mijn vrienden en familie bedanken voor de interesse en begrip die ze 

getoondd tijdens mijn promotietijd. Henny, Cors, Jeroen, Mariska, Liza, Martijn (ook als 

paranimf)) en Randi, bedankt voor alle zorg, liefde en geluk die ik heb mogen ontvangen in de 

afgelopenn jaren. In het bijzonder bedank ik Elke voor haar grote steun, geduld, liefde en 

blijdschapp in de afgelopen periode. 

Enn Stor Kram, Vincent 
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