
VU Research Portal

Activating Bonds

van Zeist, W.

2011

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
van Zeist, W. (2011). Activating Bonds: Theoretical studies of chemical bonds and their catalytic activation by
palladium. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/bf97adbd-6265-472f-8764-e1c02b29ba8e


 

 139 

11 Dankwoord 

In dit traditioneel meest gelezen onderdeel van een proefschrift hoort eigenlijk een 

uitgebreide persoonlijke en intieme uiteenzetting te staan over eenieder die mij heeft 
bijgestaan, geïnspireerd en/of gemotiveerd gedurende mijn promotietijd. Uiteraard 

zijn er genoeg mensen die hiervoor in aanmerking komen, maar die weten zelf heel 

goed dat ik ze dankbaar ben; een droge opsomming lijkt me hier dus niet erg nuttig. 
Dit gebrek aan een publieke uiting van dank is echter hopelijk voor mensen die mij 

goed genoeg kennen alleen maar vanzelfsprekend en zou niet als schofferend ervaren 

hoeven te worden. Desalniettemin ben ik uiteraard nooit te beroerd om mensen te-
gemoet te komen die behoefte hebben aan een persoonlijk dankwoordje.  

 

Verder blijft bij gebrek aan poëtische inspiratie van mijn kant een algemene lofrede 
helaas ook uit en ben ik, hoe betreurenswaardig dit ook moge zijn, genoodzaakt het 

kort te houden.  

 
Dus bij deze richt ik mij aan iedereen die een persoonlijk dankbetuiging van mij 

verdient om wat voor reden dan ook: Dank! 

 
Cheers, 

WJ  




