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Eindelijk is het af!! Het heeft wat langer geduurd dan normaal en inderdaad de laatste loodjes 

wegen het zwaarst.  

Als eerste wil ik mijn promotor Prof. Erik Heeres bedanken. Erik bedankt voor de mogelijkheid 

om onder jou te mogen promoveren en bedankt voor de vele hulp, je ideeën, je steun, ik heb heel 

veel van je geleerd. 

Vervolgens wil ik de leden van de leescommissie bedanken. Bedankt Prof. Broekhuis, Prof. 

Minnaard en Prof. de Vries voor het snelle nakijken en voor het commentaar, de correcties en 

suggesties. 

The studies on olefin hydro-acylation described in Chapters 2-4 were performed in close 

collaboration with the organic chemistry department of the RUG. I would particularly like to 

thank Dr. Francesca Gini for her help with the chemistry and analyses. Also I would like to thank 

Prof. Adri Minnaard, Prof. Bart Hessen and Prof. Drent for their contribution and advice in this 

project. 

Niels van Veghten, Prof. Roffel, Prof. de Vries, Dr. Michel van den Berg, wil ik ook hartelijk 

bedanken voor hun bijdrage in het onderzoek dat wordt beschreven in het 5de hoofdstuk. Niels jij 

bent begonnen met dit onderzoek en hebt me met alles enorm geholpen. Michel bedankt voor de 

hulp bij katalytische problemen en voor het leveren en helpen vervaardigen van gezuiverd 

substraat en de rhodium katalysator. Prof. Roffel wil ik bedanken voor de bijdrage bij het 

modeleren van het systeem in Matlab. Prof de Vries, ook u hartelijk bedankt voor de vele 

discussies over het mechanisme van de katalyse.  

In the 6th chapter on the synthesis of γ-valerolactone from sugars I got a lot of help from the 

following colleagues; Ratna Handana, Dr. Dai Chunai, Dr. Buana Girisuta, and C.B. Rasrendra. 

Buana, I would like to thank you for your help with the experiments and the HPLC-analysis and 

for your skilful advice. Ratna and Dai, also thank you for your aid with the experiments and the 

analysis. And C.B., also many, many thanks for helping me with the experiments, analysis, data 

modeling and by giving me valuable input and advice.  

Bij het uitvoeren van onderzoek is de analyse van reactiemengsels zeer belangrijk geweest. Ik wil 

graag Theodora Tiemersma-Wegman, Albert Kievit, Jan Henk Marsman, Arnold Dalmolen, Peter 
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Evers, Leon Rohrbach, Ollie Haminga, Fitna Adham, Wim Kruizinga en Hans van de Velde 

hartelijk bedanken voor alle analytische ondersteuning. 

Verder wil ik de jongens (the TD-boys) van de technische dienst zeer bedanken, jullie zijn de 

smeerolie in het lab (dit is goed bedoeld!). Bedankt Erwin, Anne en Marcel voor jullie technische 

ondersteuning en ook voor jullie gezelligheid en de leuke uitstapjes. O ja, ook nog bedankt voor 

het repareren van die laatste monsterbuis.  

Marya van der Duin-de Jonge, bedankt voor al je hulp bij de tocht door de papierenjungle en 

natuurlijk bedankt voor de gezelligheid bij de pauzes en uitstapjes. 

Nidal bedankt dat je een van mijn paranimfen wilt zijn en bedankt voor de vele discussies 

(gelukkig ook vaak niet over werk), de gezelligheid, het advies, het nakijken van mijn 

proefschrift en de vriendschap en de vele excuses om toch nog maar even naar de kroeg te gaan. 

Arthur, beste vriend, bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn en ook bedankt voor het nakijken van 

mijn proefschrift. 

Jelle, jij ook bedankt voor de gezelligheid in het lab, de goede workouts en het mogen misbruiken 

van je reactor, nog sorry van die laatste monsterbuis trouwens. 

A.I.O. Biernouilli: Ik denk dat geen van de afdelingen in het FWN gebouw zo’n leuke club aio’s 

heeft als dat van ons. Vele borrels, bbq’s en feestjes …: Marcel Wiegman (de drijvende kracht), 

Nidal Hammoud Hassan, Jelle Wildschut, Gerard Kraai, Boelo Schuur, Arjan Kloekhorst, 

bedankt!. 

Verder wil ik nog alle mensen van de afdeling bedanken. Agnes Ardiyanti, Anant Samdani, Asaf 

Sugih, Asal Pasop-Hamarneh, Bernard Huisman, Bilal Niazi, Claudio Toncelli, Cornelis de 

Jonge, Diego Wever, Francesca Fallani, Francesca Gambardella, Francesco Picchioni  Farchad 

Mahfud, Gerald Jonker, Henk van de Bovenkamp, Henky Muljana, Ignacio Melian-Cabrera, Iker 

Aguirrezabal Telleria, Jaap Bosma, Jan Willem Miel, Jasper Huisman, Jos Winkelman, Kevin 

van Hulssen, Laura Junistia, Laurens Bosgra, Leon Janssen, Lidia Lopez Perez, Louis Daniel, 

Mochamed Chalid, Muhammad Iqbal, Poppy Sutanto, Robert Wilting, Sameer Nalawade, 

Sebastian Noel, Sjoerd van de Knoop, Teddy Teddy, Youchun Zhang.  

Tenslotte wil ik nog Jakob Heeres, Cobie Heeres, Jan-Ludolf Heeres (mijn vader, moeder en 

broer) en Marika Mustonen (mijn vriendin) bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun en 

geduld. 

 




