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Dankwoord 
 
 

Empirische wetenschap zoals die staat beschreven in dit proefschrift tracht de 
natuur te verkennen en uiteindelijk wetten te ontdekken waarmee we de natuur kunnen 
voorspellen. De natuur is echter zo complex dat onze wetten alsmaar bijgesteld moeten 
worden aan nieuwe empirische vindingen. Dit kan frustrerend werken als nieuwe 
onderzoeksideeën die gebaseerd zijn op onvolledige wetten of theorieën, niet blijken te 
werken. Aan de andere kant geeft dit af en toe de mogelijkheid de beperkingen van 
bestaande theorie te verkennen en vervolgens deze theorie verder uit te bouwen, aan te 
passen of te verwerpen waardoor ons begrip van de natuur toeneemt. Op het moment 
dat ik dit dankwoord schrijf ben ik zelf het 'slachtoffer' van de complexiteit van de 
natuur. De uitbarsting van de Eyjafjallajokull in IJsland zorgt er namelijk voor dat 
Vessela en ik pas tien dagen later dan gepland terug kunnen naar Nederland vanuit 
Australië. Niemand had ons voor vertrek kunnen vertellen dat deze vulkaan op dat 
moment zou uitbarsten. Wij zijn echter niet de enigen, want ongeveer zeven miljoen 
andere reizigers hebben hun reisschema moeten aanpassen door de uitbarsting. In de 
wetenschap en vooral tijdens het promotietraject sta je er ook niet alleen voor. Naast 
gedeelde smart kan je in teamverband veel sneller complexe problemen oplossen en 
elkaar motiveren als het tegenzit. Dit laatste en meest gelezen hoofdstuk is daarom 
geheel gewijd aan degenen die mij hebben bijgestaan in deze reis naar 
wetenschappelijke volwassenheid. 

Joost, zonder jou had dit proefschrift er nooit gelegen en zou ik nu niet 
promoveren. Sinds mijn eerste stage bij homkat als tweedejaars bachelorstudent heb jij 
me weten te motiveren en boeien met een stormvloed aan ideeën en een hele 
persoonlijke aanpak in het begeleiden van je studenten, aio's en post-docs. Je gaf me 
ook de vrijheid eigen ideeën te ontwikkelen en die wetenschappelijk te valoriseren. Dit 
gaf mij de mogelijkheid om te groeien als onderzoeker waardoor we steeds meer als 
'peers' met elkaar om kunnen gaan. Daarnaast hield jij me altijd scherp met kritische 
opmerkingen en vragen en mij te motiveren om door te gaan als het tegenzat met 
lastige onderwerpen. Hierdoor kan ik nu terugkijken op een fantastische tijd en een 
proefschrift waar ik ontzettend trots op ben. Dankjewel en ik hoop dat wij in de 
toekomst deze vruchtbare samenwerking kunnen voortzetten. 

Ook de rest van de staf heeft een grote bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Piet, 
je hebt een geweldige groep gesmeed op de UvA die aan de basis staat aan de huidige 
successen. In mijn eerste jaren heb jij me ook scherp gehouden met jou kritische 
vragen en immense kennis van de homogene katalyse. Het is een eer om jou nu in mijn 
promotiecommissie te hebben! Bas, jouw aanstekelijke enthousiasme en gedetailleerde 
kennis van metalloradicalen en DFT berekeningen hebben mij enorm geholpen. Ik 
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wens jou heel veel succes met je huidige subgroep en ben er van overtuigd dat het niet 
lang meer duurt voordat ik je met professor aan moet spreken. Jarl, jij bent mijn eerste 
begeleider die ik (ten dele) zelf heb mogen aanstellen. Het bleek een goede keus, want 
jou drive en creativiteit hebben ons samen twee hele mooie papers opgeleverd. Ook 
ben jij de perfecte sparringpartner of het nu om wetenschap of ieder ander willekeurig 
onderwerp gaat. Bedankt voor al jouw input en het zeer nauwkeurig doorlezen van 
mijn manuscript! Verder wil ik ook Bert en Frantisek bedanken voor hun bijdragen bij 
werkbesprekingen, mini-meetings en vooral ook bij borrels. 

Wetenschap beoefen je niet alleen, niet eens met één groep, maar samenwerking 
nationaal en internationaal is het devies. Dit is ook in mijn projecten veelvuldig 
gebeurd en leidde tot een aantal zeer interessante publicaties. Laten we dicht bij huis 
beginnen. Mark, dank voor jouw expertise en uitstekend experimenteel werk met de 
Amtec robot waarmee we aardig wat mechanistische raadsels hebben opgehelderd. 
Ook Remko, Jan en Henk van organisch wil ik bedanken voor de zeer vruchtbare 
samenwerking met het Clickphine ligand. Net iets verder, maar nog steeds in 
Amsterdam wil ik Willem-Jan en professor Bickelhaupt aan de VU danken voor de 
DFT berekeningen en theoretische expertise wat leidde tot die mooie Nature 
Chemistry publicatie. De samenwerking met de kristallografiegroep in Utrecht bleek 
essentieel voor mijn werk en Maxime, Martin en professor Spek waren onmisbaar. 
Internationaal wil ik de groep van professor Le Floch bedanken voor hun 
samenwerking op het gebied van de fosfolen. Het heeft me diep bedroefd dat Pascal 
Le Floch pas is overleden. Ons vakgebied heeft een zeer gewaardeerde en creatieve 
chemicus verloren. Daarnaast wil ik Guilhem Mora en natuurlijk Steven van Zutphen 
bijzonder bedanken voor de synthese van de cyanofosfolen en de leuke tijd die we op 
het ISHC in Florence hebben gehad. In dit verband wil ik ook mijn dank uitspreken 
aan het REVCAT netwerk voor de stimulerende meetings in een paar van de mooiste 
steden van Europa. 

Het begeleiden van studenten is een onderdeel van mijn promotie waar ik veel 
plezier aan heb beleefd. Naast het experimentele werk dat zij mij uit handen hebben 
kunnen nemen vond ik het geweldig om ze te zien groeien in hun project en mij te 
verrassen met nieuwe ideeën. Vlien, jouw inzet stond aan de basis van ons Nature 
Chemistry artikel en ik zie jou enorm groeien in je eigen promotie en wens jou daar 
heel veel succes mee. Sandra, in maar drie maanden tijd wist jij een dubbele éénpots-
reactie te ontwikkelen waarmee we nu in twee dagen een bibliotheek aan zeer 
complexe iridiumkats in elkaar kunnen zetten. Bedankt hiervoor en succes met het 
afronden van je studie. Guido, het is jammer dat IndolinePhos het niet heeft gered, 
maar dat neemt niet weg dat jij een prima onderzoeker bent die ontzettend veel 
creativiteit toont. 

Tot zover studenten en groepsoverbruggende samenwerking. Misschien nog wel 
belangrijker is het samenwerken met je collega aio's en postdocs in je eigen lab. Deze 
samenwerking gaat een stuk verder dan het lab alleen. De borrels, etentjes, 



Dankwoord 

  169 

koffiepauzes, lunches, promotiefeesten, congressen, andere feesten, labuitjes, etc. 
waren onvergetelijk. Mijn dank aan alle groepsleden hiervoor die samen met mij 
hebben 'gediend'. Mijn eerste lab (toen nog als masterstudent) deelde ik met Jitte, 
Tehila, Ivo, Johanneke en Sander, en dit lab stond naast een altijd luidkeelse Jitte ook 
bekend om de nog hardere muziek. Tehila, als mijn begeleidster wil ik in het bijzonder 
bedanken voor haar persoonlijke begeleiding en humor, ook al had ze zelf vaak niet 
door waarom iets grappig was. Als beginnende aio verhuisde ik naar B9.38 en qua 
muziek was dat niet bepaald een vooruitgang, vooral niet op vrijdagmiddag. In het 
begin was daar Gledison (Uh, you touched my tralala), Wojciech, Alistair (stayin' 
alive master) en labfurie Erica. Erica, jij bent hoofdverantwoordelijk voor die 
verschrikkelijke muziek, bedankt hiervoor, ik keek er iedere week naar uit. Veel 
succes als mijn concurrente in de plasticbusiness en met het afronden van je 
proefschrift. Wojciech, I think after four years I'm finally able to spell your name 
correctly. Thank you for your help with DFT calculations, advise as world-class 
single-electron specialist, being my paranimf, and countless discussions about science 
and other futilities. Take good care of Erica and lots of success wrapping up your 
thesis. Later veranderde de samenstelling van dit lab met de komst van Annelie, 
Annemarie (de nieuwe labfurie van B9.38), Dinesch en Pawel (so good to have 
someone else in the lab who likes indoles), maar tegen die tijd was ik zelf al verhuisd 
naar het lab er naast voor een hogedrukzuurkast. 

Daar nam ik de zuurkast over van de labchampion Fred P. Fred, thank you for 
always giving advice, especially on NMR techniques, and for being a great companion 
on all conferences, courses and other events. I wish you lots of success becoming a 
professor and all the best for you and your wife Shijun. Fabrizio M., you’re probably 
the most colorful homkat group member and your presence is always a guarantee for a 
lot of fun, be it in the lab or in a nightclub. Lots of success in Rotterdam and with your 
defense. Miguel, as a master of hybrid phosphine-phosphite ligands I could not have 
wished for a better lab mate to give me advice. All the best to you and your wife in 
beautiful Seville. Alma, for such a cute girl your heavy metal music is quite surprising. 
Good luck with everything for you and Ivo. Tenslotte wil ik natuurlijk meester-post-
doc Dennis niet vergeten. Bedankt voor al je hulp en advies en heel veel succes met 
jouw academische carrière. 

Voor een gemiddelde groep zou dit het einde zijn van het aantal collega aio’s en 
post-docs. In het geval van homkat zijn dit er echter aanzienlijk meer en dat betekent 
meer kennis, meer samenwerking en veel meer lol. Een aantal van jullie wil ik 
bijzonder bedanken. Jurjen, de sociale kracht binnen de groep of het nou gaat om het 
organiseren van het labuitje in Keulen, de beruchte (en ook vrije geurige) balkon-bbq’s 
of gastheer zijn voor de hele groep om naar het EK te kijken (ook met bbq). Bedankt 
dat je mijn paranimf wil zijn en ik ben blij dat wij nog een tijdje collega’s kunnen 
blijven. Quinten, gangmaker en kwajongen die opeens directeur van Cat-Fix bleek te 
zijn. Bedankt voor al jouw suggesties en al dan niet flauwe grappen. Bij deze ook dank 
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aan de rest van de Cat-Fix crew Chrétien, Richard en Jelmer. Sander, jij zat natuurlijk 
ook even bij Cat-Fix, maar je hebt snel de weg naar de top gevonden als directeur van 
InCatT. Vooral op het einde van m’n promotie hebben we aardig wat samengewerkt 
en ik hoop dat je van IndolPhos een commercieel succes kan maken. Remko, onze 
samenwerking met Clickphine was erg leuk en blijkt nog succesvol te zijn ook. Ik was 
blij dat je bij InCatT kwam zodat we die samenwerking nog even konden voortzetten. 
Succes met InCatT en je toekomstige vrouw Sharon in Amersfoort. Pierre, in addition 
to our dedication to evolutionary tools in catalysis we’ve had loads of fun on plenty of 
conferences, parties, meetings and borrels. Thanx and lots of success in Lyon as my 
semi-Total colleague. Vladi, I also enjoyed having you as a Revcat team companion 
and all our discussions about chemistry, wine, philosophy, etc. All the best for you and 
Maria. Johanneke, je kan altijd op jou rekenen als er iets georganiseerd moet worden 
en je staat altijd klaar met een luisterend oor, bedankt! Ivo, ik zal de underground 
industrial muziekoptredens niet snel vergeten. Succes met het afronden van je 
proefschrift en met een eventuele post-doc. Elsbeth, bedankt voor het delen van je 
expertise op het gebied van synthese en katalyse. René, hetzelfde geldt ook voor jou 
en zullen we nog één biertje doen? Jitte, dank voor al jouw hulp tijdens m’n 
masterstage en promotie. Ik hoop dat het goed bevalt in Melbourne, maar dat zal zeker 
wel. Franco, thank you for your help with highly complex NMR spectra and the many 
good discussions we had. En natuurlijk dank aan (in willekeurige volgorde): Nicole, 
Peter D., Tendai, Max, Guillaume, Eoin, Alessandra, Erik Z., Axel, Irshad, Xiao-Bin, 
Ruifang, Sumesh, Samir, Teresa, Ruta, Silvia, Angelica, Rieko, Luis, Coen, Tom, 
Aldo, Fabrizio R., Rosalba, Markus, Ronald, Bart, Piluka, Michel, Sara, Gennady, 
Sofia, Yasemin, Jana, Fred T. en iedereen die ik vergeten ben (sorry). 

De technische ondersteuning is de olie die de motor van wetenschappelijk 
onderzoek draaiende houdt. Heel veel dank hiervoor, zonder jullie zou dit proefschrift 
er niet liggen: Erik B., Fatna, Lidy, Zohar, Jurriaan, Lars, Taasje, Jan Geenevasen, Jan 
Meine Ernsting en Han Peeters. Verder wil ik nog een aantal andere mensen binnen de 
UvA bedanken voor hun steun tijdens mijn studie en promotie: Kees Elsevier, Jeroen 
Sprengers (squashpartner en carbeenexpert, bedankt voor jouw begeleiding en 
vriendschap), Peter H., Stefan, Luc, Henk Hiemstra, Jan van Maarseveen, Steen 
Ingemann, Ginger, Tommaso, Alessia (thanx for showing me how to click), Deniz, 
Petra, Renate en Maureen. 

Naast het werk op het lab was er gelukkig ook nog een leven thuis met familie, 
vrienden en kennissen. Edward, als mijn vaste squashpartner en gaming compagnon 
heb je me altijd goede afleiding geboden van het werk. Bedankt hiervoor en ik hoop 
dat we elkaar nog vaak zullen zien ook al zit ik nu in Brussel. Het beste voor jou en 
Ilse. Rachel, Jos en Mary, bedankt voor al jullie steun tijdens mijn studie en eerste 
jaren van de promotie. Succes met het afronden van je promotie en het beste voor jou 
en Niels. Selina en Thomas, bedankt voor jullie vriendschap en gezelligheid op 
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feestjes, etentjes, uitgaan, etc. Annemarie en Charles, hetzelfde geldt ook voor jullie en 
jullie kookkunsten zijn echt verrukkelijk. 

Papa en Mama, jullie hebben mij altijd gestimuleerd het beste uit mijzelf te halen 
en stonden altijd klaar voor mij. Door jullie opvoeding en steun ben ik nu in staat mijn 
eigen weg te gaan. Papa, bedankt om mij te enthousiasmeren voor de wetenschap, 
anders had ik mijn passie nooit zo snel kunnen vinden. Wenzela en Edgar, toen ik net 
naar Amsterdam kwam om te studeren stonden jullie altijd voor me klaar en kon ik 
langskomen voor een fatsoenlijke maaltijd. Daarnaast hadden jullie altijd een 
luisterend oor als het wat minder ging. Bedankt voor al jullie steun en voor het plezier 
dat ik beleef met mijn neefje en nichtje Alwin en Selma. Niki and Rumy, thank you 
for your love, interest and support for my PhD and I couldn’t wish for better parents in 
law. 

Behind every great man in history there is a great woman. Even though I’m not a 
great man (yet), I do have the most beautiful, kind, talented, intelligent, warm, funny, 
and adorable girl in the world at my side. Vessela, ever since I met you I feel a warm 
glow inside me, which helps me get through the toughest challenges in life and lets me 
enjoy every moment with you together. My love for you is everlasting and I can’t wait 
to marry you. You made me the happiest man in the world when saying yes to my 
proposal last christmas. We had, have and will have the greatest time together 
wherever that may be, in Holland, Belgium, Australia or somewhere else. You are my 
creature. I love you forever. 
 
Hora est. 


