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Dankwoord Dankwoord 

DANKWOORD DANKWOORD 

Bijj  hot voltooien \an oen promotieonderzoek komt waanzinnig veel kijken, en. hoewel het soms 

watt anders voelt, is het merendeel hiervan alleen mogelijk dankzij de hulp van vele mensen. In dit 

dankwoordd wil ik dan ook een ieder die de afgelopen (ruim) vier jaar oen bijdrage hoeft geleverd 

aann dit boekje van harte bedanken. Het is erg moeilijk om iedereen persoonlijk te noemen zonder 

iemandd te vergoten, maar ik zal toch een poging wagen. 

Piet.. het is al vele malen gezegd, maar jouw onovertroffen parate chemische konnis in 

combinatiee met een ijzersterk geheugen voor referenties is van onschatbare waarde geweest voor 

hett 'vervolmaken' van mijn werk. Bedankt voor alle subtiele bijsturingen en het vertrouwen wat je 

inn me had de afgelopen jaren. Paul. alhoewel we hot niet in alle discussies eens waren met elkaar, 

zijnn al je practische tips en kritische kijk op het onderzoek erg belangrijk geweest in het hele 

leerproces.. Gino. jij was van iedereen toch het dichtst betrokken bij het onderzoek, on hebt de basis 

ervann gelegd. Misschien wel belangrijker was het feit dat je me hebt laten zien hoe de resultaten 

vann de positieve kant te bekijken als het in mijn ogen weer eens niets leek, on om prioriteiten te 

stellen.. In do laatste fase heb je. net als Piot on Paul overigens, me voortreffelijk geholpen er een 

samenhangendd geheel van te maken en al mijn stukjes razendsnel gecorrigeerd, waardoor het 

proefschriftt toch nog op tijd af is gekomen. Bedankt voor alles! Joost, je vaak fantasie-prikkelende 

ideeënn en grote creativiteit hebben m sommige gevallen geholpen moeilijke problemen simpel op 

tee lossen. In andere gevallen waren het toch nog heel inspirerende discussies, ook over niet-

chemischee zaken. Hans Mol. bedankt voor je soepele opstelling in de tijd dat ik dreigde me te veel 

werkk op de hals te halen bij het afronden van het proefschrift. 

DSM.. in het bijzonder Hans de Vries, wil ik graag bedanken voor de ondersteuning en de 

samenwerkingg in hot hele onderzoek. Hans. je nooit aflatende en aanstekelijke enthousiasme 

waardeerr ik zeer. Tijdens mijn verblijf (twee maal) in het Zuiden ben ik fantastisch geholpen door 

anderee vele DSM-ers. Andre. Gerard. Lisette. Math. Lucien en allo andoren: bedankt voor de 

gastvrijheid! ! 

Hoewell  wat ervan terug te vinden is in dit boekje vrij beperkt is. wil ik m'n twee hoofdvakkers 

(voorr zover julli e van mij waren) bedanken voor hun inzet en onze samenwerking. Joris, de chemie 

wass voor ons allebei nieuw en daardoor niet makkelijk, maar ik denk datje er zeker wat moois uit 

hebtt weten te halen. Hendawy. ik bewonder het feit dat je ondanks alle taal- en cultuurbarrières 

jezelff  staande hebt weten te houden in de groep en in de chemie. Ik wens julli e allebei veel succes 

toee in je toekomstige carrières. 

Technischee ondersteuning is onmisbaar, zeker als de tijd begint te dringen. Gerard, je was 

onmisbaarr als do Shimadzu weer eens kuren begon ie vertonen of ik mijn vacuümpomp niet meer 

inn elkaar kreeg. Guido. bedankt voor al je hulp ak er iet- geregeld moest worden. Succes met je 
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eigenn onderzoek! kees. van de allereerste fles broom tot de allerlaatste \erhuisdoos. als de 

chemicaliënn bij ons on\ indbaar waren of net dat ene stukje glaswerk ontbrak, jouw deur stond altijd 

open.. Verder wil ik Wim. Soesila en alle andere experts die me hebben geholpen bij het maken of 

metenn \ an m'n stofjes bedanken. 

All ee collega's \an het eerste uur wil ik bedanken voor de "opvoeding" die /e mij gegeven 

hebbenn met betrekking tot het reilen en zeilen van het Homkat lab. Uiteindelijk hebben julli e er 

voorr ge/orgd dat ik besloot om te blijven na m'n hoofdvak! (ieorg. Floris. Dave (tijdens het 

practicumm en daarna buiten kantooruren). Danielle, I hike. Sink, en Martin (onvergetelijke 

stapavondlen)).. Bert. Saskia. Fric. Debbv: bedankt! Lars. bedankt voor het goede leermeesterschap 

datjee hebt tentoongespreid tijdens mijn hoofdvak, /onder zo'n basis zou het er allemaal wel eens 

heell  anders uitgezien kunnen hebben. 

Hoewell  er natuurlijk geen echte scheiding is. komen dan de collega's van meer mijn eigen 

generatie:: allemaal bedankt voor julli e bijdrage aan de sfeer in de tent. soms ook in chemisch 

opzicht.. Richard, als jaargenoot, labbuur en vriend hebben we menig uurtje gespendeerd aan 

zinnigee en zinloze discussies, variërend van Voetbal tot Vapol. Bedankt voor al je indirecte 

bijdragenn aan het werk in dit boekje en het (kritisch) corrigeren van het manuscript. Bert. als latere 

opvolgerr van Richard in de zuurkast naast me was er bijna geen groter contrast denkbaar, maar het 

heeftt tenminste voor veel leven in de brouwerij en gezelligheid gezorgd! Ontzettend bedankt, ook 

voorr het uitvoeren van de taken waarmee ik je als paranimf heb opgezadeld. Rieko. we hebben heel 

watt (sollicitatie)leed gedeeld. Ik wacht in spanning op je boekje, kanna, je moest even wennen, 

mett name aan onze humor, maar je hebt het snel opgepikt. Succes in Noord! kevita. bedankt voor 

allee 'social talk' en het me op de hoogte houden van alle roddels. Vincent, ik ben blij dat ik je nu 

niett meer hoef te verdedigen bij het zaalvoetbal, want je snelheid lag na een uur een paar tandjes te 

hoogg voor me. Raymond, onze ochtendsessies waren de moeite waard, zelfs als ze niet over 

aandelenn gingen. 

Fnn dan rest natuurlijk nog het aanstormend talent: Jitte (ik ben het! Bedankt voor alle cup-a-

soupp voorschotten) en \1arkk (altijd tijd vooreen laatste sport-update). julli e hebben mijn laatste 

loodjess op zaal zeker verlicht. Erik. bedankt voor je model- en andere computertips. en labrizio en 

Angelica,, the Italian Connection was established a bit too late for me. but good luck with your stay 

here!!  Theresa. 1 hope you wil l be able to polymerise whatever you want. Llsbeth. succes met je 

ligandsyntheses.. Alhoewel de tijd die we gedeeld hebben wat korter was. julli e allemaal ook 

bedankt,, en succes de komende jaren (ze vliegen voorbij kan ik verzekeren!). 

All ee mensen die nog wal tijdelijker aanwezig waren wil ik via deze weg ook bedanken: Marcel. 

Peter.. Daan. Yannick. Rafael. C'edric Ion what subject did vou not provide me with advice'.'). Marv. 

Zoraida.. |-'d. hdyta. ('hen. Christian, thanks for your tips, beers and everything else. All e collega's 

diee op andere plekken in het gebouw hun werkplek hadden ben ik ook dankbaar. In het bijzonder 
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Piotrr (ik heb een snufje metathese mogen meemaken: succes met je eigen proefschrift!). MaartenD. 

Martijn.. Marcel \ .E.. Marcel D.. Sander. Wim. Anouk. Wim (D-gebouw). Robin. Peter. Alessia. en 

allee anderen die ik hier niet kan noemen: bedankt \oor de onderhoudende gesprekken, tips en 

borrels. . 

Iss er ook nog een leven buiten het lab.' Jazeker, al werd het wel eens bemoeilijkt in de afgelopen 

jaren.. Dus wil ik bij deze al mijn (andere) vrienden, kennissen en familie ontzettend bedanken voor 

allee interesse, begrip en support die ze getoond hebben, ook als ik geen tijd had. Tenslotte ben ik 

natuurlijkk heel veel verschuldigd aan de mensen die me het allermeeste naast staan. Mij n ouders, 

diee me altijd gesteund hebben in mijn keuzes en de uitvoering daarvan, en last but not least Linda. 

Opp naar nóg betere tijden! 

Maarten n 












