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Dankwoord d 

Mij nn promotie zit erop en met veel plezier kijk ik terug op een periode met veel goede momenten, 

aff  en toe een dipje en bovenal mooi onderzoek. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om 

iedereenn te bedanken, die heeft bijgedragen aan deze voor mij onvergetelijke tijd, waaronder een 

aantall  mensen in het bijzonder. 

Opp de eerste plaats mijn promotor. Luisa, ik wil je graag bedanken voor de vrijheid en de vele 

mogelijkhedenn die je mij gegeven hebt tijdens mijn onderzoek. Ondanks het koelere weer en de 

slechteree koffie gepaard met een flinke dosis Hollandse nuchterheid, denk ik dat we het tot een 

mooii  einde hebben gebracht. 

Opp de tweede plaats mijn co-promotor. Joost, het begon allemaal op de dendrimeer meetings op 

dee 9e en het eindigde met een fraai stuk onderzoek aan het eind (om het maar even kort door de 

bochtt te zeggen). Bedankt voor al je enthousiasme, interesse, eindeloze watervallen van ideeën en 

jee kritische blik! Mede dankzij jou heb ik dit stukje werk in vier jaar bij elkaar weten te boxen. 

Cees,, ook jou wil ik bedanken voor alle hulp. enthousiasme en interesse tijdens mijn promotie. 

Dee avondjes meten waren onvergetelijk (zo blond was ik toch ook weer niet?) en komen ook 

duidelijkk terug in dit stuk werk (ware key experiments!). Dit gaat gevierd worden! (biertje?) 

Professorr Vögtle, I would like to thank you for all the years of collaboration and for giving me 

thee opportunity to be part of such challenging and inspiring research. I enjoyed our common 

projectss very much and I would like to thank you for your support during my PhD. I wouid like to 

thankk Christopher Kauffman for synthesizing the MO-dendrimers and for arranging an 

unforgettablee stay in Bonn in my first year, Frank Schwanke for his contribution to the start of the 

HR-dendrimerr project, and Uwe "crazy German" Hahn for a great collaboration on the 

HR-dendrimerss and all the fun that came with it! Jeroen (Jotti), bedankt voor je hulp bij het 

synthetiserenn van de gastmoleculen voor het laatste hoofdstuk. Mij n bewondering is groot gezien 

hett slagveld datje aan wist te richten in mijn zuurkast. Bovenal: het was gezellig! 

Inn addition I would like io thank professor Balzam and professor Belser and their groups for the 

unforgettablee 4C-meetings (now already grown to a 6C-meeting) and the very useful discussions 

there.. I would like to thank professor Pina and Ana Roque for their contribution to the 

MO-dendrimerr project within the COST framework. 

Al ss volledige leek op het gebied van laserspectroscopie kwam ik binnen. John van Ramesdonck 

enn Mattijs Koeberg, hartelijk dank voor julli e hulp en enthousiasme bij mijn eerste metingen en 

voorr de uitgebreide introductie op de laserapparatuur. Zowaar ik in een fotochemie groep 

begonnenn was. bleek NMR onvermijdelijk. Jan-Meine. bedankt voor alle hulp. geduld en 

enthousiasmee bij de metingen. Het was leuk te zien dat DOSY uiteindelijk prima werkt. Mij n 
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dankk is groot! Jan. de vele uurtjes nieten op de 500 waren verre van saai. Bedankt voor de goede 

zorgg en natuurlijk voor alle onvergetelijke koffiepauzes! Ook Lidy. bedankt voor je hulp en 

natuurlijkk in het bijzonder voor het ongelimiteerde gebruik van de argoncilinder. Han Peeters, 

bedanktt voor het meten van alle HR-FAB spectra: een vaste waarde bij het karakteriseren van 

mijnn verbindingen! 

Loes.. wat zouden we zonder jou moeten! Bedankt voor je hulp. maar zeker ook voor alle 

gezelligheid.. All e mensen van de bibliotheek, de computerdienst, het magazijn, de technische 

dienst,, de elektronische werkplaats en de glasblazerij zou ik willen bedanken, in het bijzonder 

Henkk Luyten (het was mij een genoegen tijdelijk jouw stadsgenoot te zijn!). Ron (ook in Brabant 

drinkenn ze bier!). Rob Balk en Kees Bergveld, julli e waren onmisbaar. 

Mij nn "7 weken project studenten" Erik Zuidema, Ron Jukes en Hans Lammen, bedankt voor 

julli ee waardevolle bijdrage aan mijn promotieonderzoek! Mij n MLO stagaires Frank Greydanus 

(dee bikkelkoning op het lab), Martijn van Kesteren (de dromer) en Dennis Roelofszen (de 

"Worms""  koning), bedankt voor julli e inzet en enthousiasme: julli e waren groots! 

Dee meest consequente werkbespreking tijdens mijn promotie was wel de dendrimecr meeting. 

Rieko,, het was zeker een goed idee om daar eens bij te komen zitten! Piet van Leeuwen. Paul 

Kamer.. Jan van Maarssenveen. Rieko. Eric, Debby. Oliver, Pjotr. Fabrizzio, Alessia. Christian en 

Peterr Botman: bedankt voor het meedenken, het was leuk om op deze manier de blik te verbreden. 

Dickk Stufkens, bedankt voor de zeer nuttige discussie over Hoofdstuk 4; dit heeft een boel 

opgehelderd!!  Naast jou wil ik ook de andere leden van de fotogroep van de eerste minuut tot het 

laatstee uur bedanken: Ad Oskam, Franti, René (altijd bereid om bij de SPC te helpen). Theo, 

Taasje,, Peter Groen. Maarten, Joris, Frank, Nicolette, Arianna, Mirco, Basak. Mara. Steve. 

Edward,, Marco, Anthony, Mike, Vito. Alberto, Giorgio, Erica, Ron (wederom!), Michael (thanks 

forr your help on the fs!): het was gezellig! Ditzelfde geldt uiteraard voor de groep van Kees 

Elsevier:: julli e maakten de Dagjes Uit compleet. In het bijzonder wil ik mijn kamergenoten 

bedanken:: Sander Gaemers. Sander Kluwer (tevens het altijd vrolijke "labvriendje" 

(gekkigheid)).. Dorette (het leven is geen krentenbol). Marcel Duin (van wilde drinker tot "om 5 

uurr moet ik echt naar huis!"), Jeroen Sprengers (de enige echte chemische stand-up comedian, erg 

grappig!)) en Jeroen de Pater. Het was gezellig zo met z'n allen in 1 hok! En mijn collega's van het 

eerstee uur: Jeroen Diederen. Marcel van Engelen (zo zwartgallig was het zeker niet!), Martijn, 

Bokee (altijd vrolijk en vol wijsheden voor wie ze maar horen wil ) en Wim (binnenkort gaat er 

zekerr weer gekokkereld worden!). Ik had 't voor geen goud willen missen! 

Mij nn promotie zit erop en het leven gaat verder. Familie en vrienden, bedankt voor alle steun, 

interessee en gezelligheid! Beste pa, lieve ma, julli e waren er als een rots in de branding. Huib, 

Bartt en Sjoerd. wat zou ik zonder julli e moeten, drie fantastische broers! René. je bent een ware 

schat!!  We maken er een mooi feestje van. 

's-Hertogenbosch.. 6 augustus 2003 
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