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Dankwoord Dankwoord 

Waarr een onschuldig telefoontje vanaf het station Milano Centrale al niet toe kan 

leiden.. In dit geval: 4 jaar zwoegen, 293 syntheses, honderden IR- en NMR-spectra, 967 UV-

spectra,, 48 cyclische voltammogrammen, 134 EPR-spectra, 602 FT-EPR-metingen, 408 

Raman-spectraa en 76 emissie- en excitatiespectra en 561 tijdsopgeloste absorptie- en 

emissiespectra.. De vruchten die dit af heeft geworpen, staan hiervoor beschreven. Het feit dat 

ditt proefschrift met WinZip 7.0 terug te brengen is tot één HD diskette relativeert het geheel 

ietwat. . 

Ditt alles geschiedde onder de begeleiding van maar liefst drie bazen, die ik uiteraard 

alledriee veel dank verschuldigd ben. Allereerst wil ik prof. Dick Stufkens bedanken, niet 

alleenn voor de niets te wensen overlatende dagelijkse begeleiding, maar ook voor zijn 

capaciteitt het doel van en het overzicht over een onderzoek niet uit het oog te verliezen 

alsmedee zijn gave een heldere structuur aan te brengen in artikelen, hoofdstukken en andere 

schrijfselen.. Deze laatste zin had bijvoorbeeld een stuk helderder gekund. Mijn andere 

promotor,, prof. Ad Oskam, regelde haast ongemerkt dat er altijd meer dan voldoende geld en 

middelenn voor het onderzoek aanwezig waren. Dan als laatste der bazen wil ik electro-goeroe 

enn hardwerker FrantiSek Hartl bedanken. Franti, bedankt voor al je wetenschappelijke hulp en 

visie,, zowel bij de experimenten als bij het schrijven. Eveneens bedankt voor de gezamenlijke 

biertjess en gesprekken in de Roetertoeter (RTTR, vide infra) en elders. 

Inn het begin heb ik veel hulp gehad van twee mensen. Allereest is dat mijn directe 

voorgangerr Maxim Aarnts, die ik graag wil bedanken voor alle practische tips over synthese, 

maarr ook over metingen. Hierdoor kreeg het onderzoek een vliegende start. Dit was ook te 

dankenn aan Cees Kleverlaan die letterlijk nooit te beroerd was om even uitleg te geven over 

welkk meetinstrument dan ook. Onze gesprekken over wetenschap, onder het genot van koffie 

off  bier, leverden ieder gemiddeld genoeg ideeën op voor drie promoties, naast alle andere 

zakenn die besproken werden. Dat leidde zelfs één keer tot een wel heel wetenschappelijke 

slaapplaatss (drie letters). Daarnaast, Cees, ben je een echte vriend geworden! Onze vakantie in 

Zuid-Amerikaa is voor mij onvergetelijk. Ook bedankt dat je mijn paranimf hebt willen 

worden. . 

Datt geldt ook voor mijn andere paranimf, Maarten Bakker. Maarten, jouw kijk op de 

wetenschapp in het algemeen en clusters in het bijzonder, evenals je uitgesproken commentaar 
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opp lezingen, de mensheid en de rest zal ik nooit vergeten. Bedankt ook voor de gezelligheid in 

enn buiten het lab. De derde van de drie jonge veelbelovende promovendi is Peter Groen. 

Peter,, bedankt voor de goede tijd, variërend van gesprekken over filmscenario's tot 

matrixexperimentenn in het weekend, van kunstwerken voor CS tot berekeningen. De laatste 

derr Mohikanen is Frank Vergeer. Frank, onze nieuwe jonge veelbelovende promovendus, 

bedanktt voor vele gezellige uurtjes in de RTTR, op filmavonden bij jou thuis en gezelligheid 

opp het lab. Veel succes met de rest van je promotie! 

Eenn deel van dit onderzoek werd uitgevoerd in de groep van prof. Hans van Willigen 

aann de University of Massachusetts at Boston in, hoe kan het ook anders, Boston (USA). 

Hans,, bedankt dat je me tot twee keer toe de mogelijkheid hebt gegeven in je lab FT-EPR 

metingenn te doen. Bedankt ook voor de gastvrijheid van jou en je vrouw. Zeker de keer dat de 

Bostonn Marathon werd gehouden. Ik had nooit gedacht, datje die zelf zou lopen! I would like 

too thank Débora Martino very much for all the hours we spent together doing the 

measurements.. Deb, thanks a lot also for your hospitality and good company when Cees and I 

visitedd you in Argentina! I would also like to thank Alejandro Bussandri for his help in 

gettingg me reacquainted with the equipment during my second stay. 

II  cooperated with Axel Klein during several one-month stays of his. Axel, thanks a lot 

forr our very fruitful collaboration, the long working hours and the beers we had together. 

Thankk you, your wife and the kids for your hospitality during my stay in Stuttgart (or actually 

Winnenden). . 

Thee DFT calculations, performed by Stanislav 7AWI from the Heyrovsky Institute in 

Prague,, were a great help in understanding the electronic structure, the electronic transitions 

andd the vibrations of my complexes. Standa, thanks a lot for all these calculations and your 

unendingg patience when I asked for yet another calculation. 

Hanss Hofstraat (toen nog Akzo Nobel) wil ik graag bedanken voor de metingen die ik 

inn Arnhem heb mogen doen. Furthermore, I would like to thank Julia Weinstein (University 

off  Nottingham) for performing the time-resolved inrared measurements on my complexes. 

Thankk you and Mike George for allowing me to incorporate some preliminary results in 

chapterr 3. Sander Gaemers, bedankt voor ons vrijdagmiddag 99Ru NMR-experiment, dat 

uitgroeidee tot een publicatie! Thanks are also due to Martin Lutz for solving the crystal 

structuree of chapter 6. Boke de Pater, bedankt voor experimentele hulp bij de syntheses van 

datzelfdee hoofdstuk. Luisa De Cola, thanks for helping me in finding a post-doc position. 

Ondankss het teruglopende studentenaantal, heb ik ook studenten mogen begeleiden. 

Dee enige die een jaar lang bleef was Lou Vermeer. Lou, bedankt voor al je werk aan de 
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lastigee rhodiumchemie van hoofdstuk 6! Op het laatste nippertje vielen alle stukjes dan toch 

nogg in elkaar. Ook bedankt voor alle PM3 berekeningen. Dan wil ik ook graag mijn 

maandvakstudentenn Marcel Duin, Peter Keeven, Lou Vermeer en Alexander Wirtz bedanken 

voorr hun bijdragen aan mijn onderzoek. 

Verderr wil ik bedanken: Theo Snoeck, Henk Luyten (de man die eigenhandig het 

instrumenteell  hoogwaardige onderzoek in de werkgroep mogelijk maakt), John van 

Ramesdonkk (flits), Jan Meine Ernsting (NMR), Taasje Mahabiersing, Andries Terpstra, Loes 

Boomsmaa en Anneke Ritter van het secretariaat, Tjerk van Goudoever (instrumentmakerij), 

Ronn Groenestein en Gerrie Braspenning (glasblazerij), Ronald Nieuwendam en Gerrit 

Hardemann (electronische dienst), Kees Bergfeld (magazijn), Mike van Kleef en Wim de Waal 

(centraall  magazijn), Martin van Teunenbroek (gebouwbeheer), Ankie Koeberg, Marijke 

Duyvendakk en Rickey Tax (bibliotheek) en eenieder die enigerlei ondersteunende 

werkzaamheidd voor mij heeft verricht of waar ik anderszins contact mee heb gehad. 

Dankk aan alle IMC-collega's en ex-collega's, waaronder Anouk, Arianna, Ba§ak, 

Boke,, Cees, Chaode, Dorette, Frank B., Frank V., Floris, Gino, Hans G., Hans-Werner, 

Herbert,, Jasper, Jeroen D., Jos D., Jos N., Lou, Maarten, Mara, Marcel D., Marcel van E., 

Martijnn van L., Martin, Mary, Mirco, Nicolette, Peter, Piotr, Rafael, René, Sander G., Sander 

K.,, Sirik, Wim en alle MLO-, HLO- en universiteitsstudenten en -stagiaires van anorganische 

chemie. . 

Voortss dank ik hartelijk: An Siong, Marco, Walter, Joyce, Irma, Francis, Margriet, 

Laura,, Jorrit, Richard, Mark&Sophia, Thomas TM Lotte, Otto, Jorre, Berry, Marije, Anja, 

Erwin,, Trudy, Kees van W., Thomas C, VIRUS, de Gothenburg sound, IBB 109bg, Stichting 

Mensaa Academica Amstelodamensis, de Roetertoeter, Cantarell, Café de Roeter, Abe Veneto, 

Charlie'ss Kitchen en John Harvard's Brewhouse. 

Mij nn dank gaat vanzelfsprekend ook uit naar Sophie en Bas, mijn ouders en 

grootvader. . 

Finally,, I would like to express my sincere gratitude to Mara, whose love and patience 

duringg the last six months have been a tremendous support. 
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