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VOORWOORD D 

Voorr degene die niet van plan is om dit boekwerk tot aan de laatste letter tot zich te 

nemen,, of al ergens na de inhoudsopgave zal stranden, lijk t het mij verstandig om maar 

meteenn met het belangrijkste beginnen. Dat betekent natuurlijk niet dat de rest minder de 

moeitee waard is. Integendeel. Dus voordat je je toch nog vol enthousiasme stort in deze 

beschrijvingg van meer dan vier jaar chemisch onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, 

iss het belangrijk om te weten dat zonder de hulp van een aantal personen dit boekwerk er 

nooitt was geweest, of er in ieder geval anders had uitgezien. Op de eerste plaats wil ik mijn 

beidee promotoren Henk Hiemstra en Floris Rutjes en co-promotor Jan van Maarseveen 

bedanken.. Henk, ik bewonder jouw uitermate preciesheid en ik heb met veel plezier in de 

Hiemstragroepp gewerkt. Ik stond niet dagelijks bij je voor de deur, maar het was goed om te 

wetenn dat die deur wel altijd open was. Ondanks dat het onderzoek tijdens de regelmatige 

literatuurbesprekingen,, werkbesprekingen, colloquia, probleemavonden en andere 

bijeenkomstenn soms lijk t stil te staan, heb ik daar veel geleerd. Misschien was het juist wel 

daaromm dat jouw deur niet door mij is platgelopen. Floris, een grotere chemische encyclopdie 

dann jij ken ik niet. Jij bent degene die mij de eerste vaardigheden van het onderzoeken heeft 

bijgebrachtt en daar heb ik nu nog steeds profijt van. Het blijf t voor mij onvoorstelbaar hoe jij 

eenn tot dan toe onoplosbaar probleem met een ongekend simpel idee uit de wereld kunt 

helpen.. En dat het dan ook nog werkt. Na het vertrek van Floris werd de stilte al snel 

opgevuldd door Jan. Jan, jouw enthousiasme voor de chemie en alles ver daarbuiten is 

ongekend.. Dat heeft er in ieder geval voor gezorgd dat een gesprek met jou vaak langer dan 

geplandd en nooit zonder nieuwe gespreksstof eindigt. De bijdragen van Pedro Hermkens aan 

ditt proefschrift mogen ook zeker niet ongenoemd blijven. Pedro, jij hebt mij in Oss de 

beginselenn van de vaste fase chemie bijgebracht, maar ook de regelmatige werkbesprekingen 

diee daarop volgden zijn van groot belang voor het verloop van dit onderzoek geweest. 

Kerstinn Kirchsteiger wil ik bedanken voor al het werk wat zij op het lab gedaan heeft. 

Hett onderzoek zat zeker niet altijd mee, maar dat de resultaten belangrijk waren blijkt wel uit 

hett feit dat het meerendeel in dit proefschrift terug te vinden is. Het schrijven van dit 

dankwoordd in het Nederlands wil ook wel zeggen dat jouw bezoek in meerdere opzichten de 

moeitee waard is geweest. Rudmer van Dijk wil ik bedanken voor zijn bijdragen aan de 

resultatenn in dit proefschrift. Jij hebt je vooral beziggehouden met een aantal toepassingen 

waarr ikzelf de tijd niet voor had en je hebt dat met succes afgerond. Veel succes met je eigen 

promotieonderzoek.. Johan Veerman wil ik bedanken voor onze bijzondere samenwerking. 

Al ss pioniers op het gebied van de vaste fase chemie waren we in de werkgroep veel op elkaar 

aangewezenn en dat heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. 



Voorr de gezellige tijd op en buiten het lab wil ik met name de dames Alessia, 

Angeline,, Kim, Larissa en Mandy bedanken. Jullie hebben er - ieder op je eigen manier - voor 

gezorgdd dat ik kan terugkijken op een geweldige tijd met lekker eten, 5-uurtjes, congres, 

skaten,, Toomler, terrasje doen?, Willeke, het laatste nieuws, gnocchi, parade, green tortoise, 

eenn luisterend oor en nog veel meer. Mandy en Alessia wil ik bovendien bedanken dat zij mij 

alss paranimf bij willen staan. 

Vann mijn labgenoten wil ik allereerst Jan bedanken. Voor de praktische tips, maar ook 

voorr het ongemerkt en efficiënt draaiende houden van ons lab en de rest van de groep. Verder 

will  ik labgenoten en collega's Gerbert, Gertjan, Hester, Hue, Mark, Olivier, René, Sabine, 

Arjan,, Hans, Hans, Lourdes, Paul, Peter, Robin, Sape, Samantha, Willem-Jan, Winfred en de 

overigee (ex)-medewerkers en studenten van de werkgroep bedanken voor het dagelijkse 

lableven.. De bioboys Arnold, Boris, Martin, Melle en Stijn mogen daarbij ook niet worden 

vergeten.. Naast het werk in de zuurkast zijn er aantal zaken daarbuiten onmisbaar of 

onvermijdelijkk geweest: NMR en IR van Jan en Lidy, massa's van Han, het zoeken-en-vinden 

vann de bibliotheek, koffie van Jaap, reparaties van Joep, het magazijn van Iwan, de 

administratiee van Marjan, de financiële zaken van Hans en de aanwezigheid van Rob en Ren. 

Voorr het vieren van succes, het vergeten van tegenvallers en gewoon voor de gezelligheid 

wass slechts één glaasje in de RttR de genoeg. De stamgasten - onder andere bestaande uit 

Alessia,, Boris, Jasper, Larissa, Mandy, Richard, Robin en Stijn - hebben zeker aan deze 

succesformulee bijgedragen. Dat zelfs in dit chemiebolwerk de buitenwereld is doorgedrongen 

wass met name te danken aan Linda. Na een ongetwijfeld vijandig verleden, een reeks 

(on)bedoeldee slachtoffers, Patsy en Edina blijken we ook hele andere dingen gemeen te 

hebben.. Ik ben blij dat we dat ontdekt hebben. 

Hoewell  dit proefschrift vol chemie staat, heeft het leven daarbuiten gezorgd voor de 

broodnodigee afleiding en een heerlijke tijd. Het sportieve gedeelte is te danken aan de 

masterdamess Annette, Annette, Leonie, Leonie en Madelon. Al zwemmend hebben we met 

veell  succes alle uithoeken van Nederland aangedaan, maar ook buiten het zwembad zijn we 

eenn uniek team. Op de ski, in de zon, in een hutje op de hei, in de Kroon, in een tent, tijdens 

eenn creatieve EC-meeting, een filmpje of gewoon thuis op de bank. Na toevallige 

ontmoetingenn in de buurt konden oude herinneringen en de PNC-banden met Claudia, Linda 

enn Ellen ook weer opgehaald worden. Dit heeft vervolgens geleid tot lange nachten en nieuwe 

vrienden.. Dennis, we hebben veel plekken geprobeerd, toch is er natuurlijk maar een echt 

leukee straat om uit te gaan. Mike, een betere Havanabarman dan jij bestaat niet en dat zal nu 

altijdd zo blijven. Marieke, York, Karin, Martijn, Monique en Rudi hebben ervoor gezorgd dat 

dee studietijd niet vergeten werd en natuurlijk voor de auto- en treinreisjes naar het verre 

oosten.. Marieke, jij weet als geen ander dat nieuws, cultuur en avontuur gedeeld moeten 



worden.. Afstand doet niet ter zake, maar hoe korter de discussie hoe eerder het probleem de 

wereldd uit is. En dat is een feit. 

Pap,, Mam, Elma, Stephan, Tim, Opa en Oma wil ik bedanken voor de steun en 

gezelligheidd van de afgelopen jaren en al die tijd daarvoor. Ik heb julli e interesse en al die 

kleinee en grote dingen altijd gewaardeerd. En dan Martin. You're not waisting your time! Jij was 

dee eerste die mijn creaties op papier onder ogen kreeg en daarmee dit boekwerk van begin tot 

hett bittere eind gelezen en verbeterd heeft. Dat is al een prestatie op zich, maar daarbuiten -

vann Umtata tot de Keizersgracht - ben je van nog grotere waarde. Op welke kosmopolitische 

plekk het nu weer is, ik wil daar graag nog heel lang en met veel plezier van genieten. Baie 

dankiee vir alles. 

Wim m 




