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Dankwoord d 

Naa ruim zes jaar in het fysisch organisch lab te hebben vertoefd, zit het er op. Finite In 

19933 kwam ik als 3e jaars een 'K3' stage doen bij René Williams, alwaar ik geïntroduceerd 

werdd in het fullerenen wereldje. Dit leidde ertoe dat ik hier ook m'n hoofdvakstage mee vulde. 

Dee 'Bucky maffia' heerste toen nog in het lab. Niet alleen de vakgroep organische scheikunde is 

terr ziele gegaan, ook de naam van de werkgroep is veranderd van het correcte 'Charge Transfer' 

(CT)) in de 'popi-Jopie' Organic Photonics Materials (OPM) groep en behoort nu tot het 

Instituutt der Moleculaire Chemie (IMC) in plaats van bij Organische Scheikunde. Dit leidde 

behalvee in een naamsverandering ook in een verschuiving in het onderzoek binnen de groep. 

Hett fundamentele onderzoek kwam wat meer op de achtergrond te liggen, echter enkele 

dapperen,, waaronder ik, bleven stug doorgaan om de Fundamenten der Fysisch Organische 

ChemieChemie te doorgronden en te verrijken. Het was voor mij natuurlijk onmogelijk om dit alleen op 

tee knappen. 

Hiertoee wil ik allereerst dr. Fred Brouwer bedanken, die het aandurfde met mij in zee te 

gaann en me veel vrijheid gaf in het onderzoek. Het was op elk moment mogelijk om binnen te 

stappenn en problemen te overleggen. Niet veel promovendi kennen deze luxe! 

Prof.. Dr. Jan Verhoeven wil ik bedanken voor de gelegenheid die hij me geboden heeft 

tee promoveren in zijn werkgroep. Zijn enthousiaste en kritische kijk op de wetenschap hebben 

eenn belangrijke invloed gehad op m'n wetenschappelijke vorming. 

Eindd 1994 kwam ik voor het eerst in aanraking met Dr. Wybren Jan Buma, bij wie ik 

eenn bijvakstage kwam doen. Sinsdien is er een productieve samenwerking onstaan. Wybren 

Jan,, ik had toen niet kunnen denken dat de metingen in de supersone bundel ongeveer de helft 

vann dit proefschrift zouden behelsen en zou leiden tot (voorlopig) 5 gezamelijke publicaties. 

AA significant part of this thesis consists of resonance Raman measurements performed at 

thee Ris0 National Laboratory in Roskilde, Denmark. I was able to spend eight weeks as a guest 

att the laboratory of dr. Robert Wilbrandt on SIR grants of NWO. The collaboration worked out 

finee thanks to dr. Tamds Keszthelyi, dr. Gurusamy Balakrishnan, dr. Jesper Offersgaard and of 

course,, dr. Robert Wilbrandt himself. Thanks to Johannes Reynisson I could meet some of 

Iceland'ss finest in K0benhavn. 

Ikk was in de gelukkige omstandigheid om maar liefst vier hoofdvakstudenten te kunnen 

begeleiden.. De bijdragen van Bregje van den Berg, Lucie Grootveld, Jochem Wichers-Hoeth en 

Roell  Groen zijn onmisbaar geweest voor de hoofdstukken 6, 7 en 8. 

Thee work described in chapter 5 could not have been performed if prof. dr. Stephen 

Nelsenn of the University of Wisconsin had not supplied us with TTD and three of its 

isotopomers. . 
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Prof.. dr. Hans Hofstraat en dr. Brenda Rossenaar van AKZO-Nobel central research 

benn ik zeer erkentelijk voor de gelegenheid die ze me boden om FT-Raman metingen te doen. 

Binnenn de (ex)vakgroep Organische Scheikunde zijn er velen die een bijdrage hebben 

geleverd.. Met name Piet Wiering (ondermeer de synthese van 1-azaadamantaan en advies op 

allerleii  vlak), John van Ramesdonk (z'n hulp bij de transient absorptie metingen), Joep 

Steenekenn (technische assistentie en het slijpenn van m'n schaatsen) en Jan Geenevasen (hulp bij 

NMRR experimenten en mijn selectie voor het organisch voetbalelftal) verdienen een eervolle 

vermelding.. De gepulsde nozzle was er nooit gekomen zonder de bijzondere technische 

kwaliteitenn van Bas Rooswijk. 

Opp het laboratorium van fysische chemie zijn er velen verantwoordelijk voor de 

geslaagdee metingen met de supersone bundel. Dick Bebelaar is daar een onmisbare schakel in, 

nett als Arjan Rijkenberg die aanvullende metingen aan de Rydberg overgangen van ABCO, 

AADAA en TTD heeft gedaan. 

Tja,, en dan blijven er nog de zeer nabije collega's over. Over de sfeer in de groep is al 

doorr velen lyrisch gesproken, en ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. De ontelbare goede 

herrineringenn aan de 'Roetertoeter' en ander stap- en feestwerk, filmuitjes, schaatstochten, 

poolen,, bbq's, Lunteren, etc. etc. (damn, ik ben nog wat vergeten... O ja, de wetenschap...) 

illustrerenn dit. Thx, (in willekeurige volgorde) Sjors, Mattijs, Martijn, Stijn, Marijn, Lene, 

Natalia,, Annemieke, Bert, Céline, Dirk-Jan, Katrien, Niels, Maarten B., Jos, Peter, Jelle, 

Roel,, Bregje, Lucie, Jochem, Emiel, Marcel D., Marcel B., Kees, Rudy, Bert, Taco, Xavier, 

Robert,, Herman V., Herman F., Bas, René, Erik, Martin, Wim, Hans, Carmen, Imelda, 

Alexander,, Joren, Chris, Susan, Wilco, John en Piet. 

Ditt proefschrift had ook nooit tot stand kunnen komen zonder de nodige ontspannende 

inspannendee activiteiten. Met name de weekendjes 'Bleau' zijn mede dankzij Ilse, Arnoud, 

Jorg,, Erik, Menno, Kjeld, Erwin, Annette, Maarten, Eva, Ruub en Arnaud altijd een groot 

succes. . 

Dee liefde en vriendschap van Freddy, Anneke, Céline, Arno, Sandra, René, Ronnie en 

Simonee zal de master nooit willen missen. Thx 4 al de onvergetelijke momenten die ik met jullie 

mochtt en nog ga beleven. 

Tott slot dank ik m'n ouders, Jaap en Sas (Ida), die me steunen in alles wat ik doe en 

Walterr (t), die me de liefde voor de bergen heeft bijgebracht. 

Jurriaann Zwier 

Amsterdam,, 28-12-1999 
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