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Dankwoord d 

Tenn behoeve van de wetenschap heb ik vier jaar lang metaalcarbonylclusters uitvoerig 

bewerktt met licht en elektronen. Het onderzoek naar de lotgevallen van deze moleculen is 

beschrevenn in de voorgaande hoofdstukken van dit proefschrift. De chemie gaf haar geheimen 

niett makkelijk prijs, maar gelukkig heb ik hulp gehad van een groot aantal mensen. Hen zou 

ikk hier graag willen bedanken. 

Tenn eerste gaat mijn dank uit naar het driekoppige team, bestaande uit mijn beide 

promotoress Ad Oskam en Dick Stufkens, en mijn co-promotor Frantisek Hartl, dat hard zijn 

bestt heeft gedaan mijn onderzoek in goede banen te leiden. Hun kamerdeuren stonden altijd 

wijdd open opdat ik verslag kon uitbrengen van mijn bevindingen. Frantisek, de motor achter 

hett clusteronderzoek in onze groep, wist, aangedreven door een grenzeloos wetenschappelijk 

optimismee en onstuitbaar enthousiasme, mij altijd weer te inspireren wanneer dat nodig was. 

Dickk zorgde voor het overzicht en de kritische noot. Ad hield het tijdschema scherp in de 

gaten,, er voor zorg dragend dat het de promovendi in onze groep aan niets ontbrak om hun 

werkk te doen. 

Dezee promovendi waren mijn vaste kamer- en congresgenoot Joris van Slageren en mijn 

paranimff  Peter Groen, beiden nagenoeg tegelijkertijd met mij aan hun onderzoek begonnen. 

Mij nn andere paranimf en lotgenoot in het clusteronderzoek Frank Vergeer, die na een zeer 

succesvollee hoofdvakstage onder mijn hoede, zelf is gaan promoveren. Jos Nijhoff, die mij als 

studentt bij de groep heeft ingelijfd en ingewijd in het onderzoek. En natuurlijk onze 

apparatsjkii  Cees Kleverlaan. Met deze heren heb ik een plezierige tijd gehad, oeverloos 

discussiërendd over wetenschap en andere belangrijke zaken. Dit alles bij voorkeur onder het 

genott van koffie op espressosterkte of meer geestrijk vocht. Mijn dank voor dit alles! 

Dee hulp van twee andere leden van de groep, Theo Snoeck en Taasje Mahabiersing, heb ik 

zeerr gewaardeerd, in het bijzonder in de periode dat ik, getroffen door RSI, wat extra handen 

goedd kon gebruiken. Ook mijn maandvakstudenten Hendrik Schakel, Mattijs de Groot en 

Ellenn Backus wil ik bedanken voor hun interesse in en hulp bij mijn onderzoek. 

II  am very grateful to a number of fine chemists from abroad who have greatly contributed 

too the work described in this Thesis. In October '97, I was given the opportunity to work 

duringg two weeks in the lab of Professor Kreiter and Markus Melcher from the Universitat 

Kaiserslauternn to do some preparative photochemistry. I especially like to thank Professor 

Kreiterr and his wife for their great hospitality during my stay in Kaiserslautern. One year later 

II  visited Mike George and his co-workers Omar Jina and Zhong Sun at the University of 

Nottinghamm in order to perform time-resolved infrared experiments. Our experiments were so 

succesfull  that my visit was extended for one week and the results form an essential part of 

Chapterss 3 and 5. Thanks to Omar, his friends and the Rose and Crown I also had a 'grand' 

timee after the long lab days in Nottingham. Very fruitful was the nice collaboration with Ze' 

Calhordaa and Elke Hunstock from the Universidade de Lisboa who performed the theoretical 
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calculationss described in Chapters 2 and 4. Tapani Pakkanen and his co-workers from the 

Universityy of Joensuu (Finland) were so kind to provide me with the tetranuclear mixed-metal 

clusterss studied in Chapter 6. Pascal Le Floch, Patrick Rosa et Louis Ricard from the Ecole 

Polytechniquee in Palaiseau (France) did not only generously provide the biphosphinine ligand 

(usedd for the research reported in Chapter 4), but were also able to grow crystals of one of the 

triosmiumm biphospinine clusters and resolve its structure in an incredibly short period. In 

addition,, they were always surprisingly fast at answering any question bothering me. 

Furthermore,, I wish to thank Tony Vlcek for the critical reading of Chapter 2. 

Uiteraardd zijn er nog veel meer mensen die mijn dank verdienen, te weten: Jan Meine 

Ernstingg (NMR-afdeling), John van Ramesdonk (mooiste nanoseconde transient absorptie-

opstellingg aller tijden), Loes Boomsma en Anneke Ritters (secretariaat), Jan Fraanje en Kees 

Goubitzz (kristallografie), verder de mensen van de instrumentmakerij, glasblazerij en 

electronischee dienst, waarvan ik speciaal nog Henk Luyten en Ron Groenestein (sorry voor 

diee knal!) wil noemen, de massaspectrometristen, Kees Bergfeld (magazijn), mijn moeder 

voorr het layouten van dit proefschrift, en uiteraard alle nog niet genoemde (ex)collega's van 

Anorganischee Chemie en van de groep Organische Fotonische Materialen. Verder wil ik de 

ledenn van mijn promotiecommissie, de professoren Luisa de Cola, Jan Verhoeven, Piet van 

Leeuwen,, Kees Vrieze, Ze' Calhorda en Tapani Pakkanen, hartelijk danken voor het 

Voorproeven'' en beoordelen van het manuscript. 

Niett in de laatste plaats wil ik al mijn vrienden, mijn broer, zus en hun geliefden, en mijn 

ouders,, die de afgelopen jaren druk hebben meegeleefd, bedanken voor alle liefde, steun en 

interesse.. Tot slot, mijn allerliefste Minke, ji j nog het allermeest bedankt, voor je 

relativerendee kijk op moleculen, al je liefde en nog veel meer! 

Maarten n 
Amsterdam,, 4 december 2000 
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