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Dankwoord 

Ruim vier jaar academisch onderzoek staat in dit boekje beschreven. Uiteraard heb ik dit 

resultaat niet geheel aan mezelf te danken gehad en daarom zou ik een aantal mensen hier 

willen noemen. 

Allereerst wil ik mijn promotor Kees Vrieze bedanken voor de mogelijkheid die hij me 

heeft gegeven om te beginnen met academisch onderzoek waarbij hij me later volledig vrij heeft 

gelaten in de invulling daarvan. Tijdens onze bijeenkomsten waren we het niet altijd met elkaar 

eens, echter, jouw gevoel van humor heb ik altijd gewaardeerd. Kees, ik bedank je ook voor het 

nakijken van het manuscript. Mijn promotor Henk Hiemstra ben ik zeer dankbaar voor de 

begeleiding die hij mij gaf in de tweede helft van mijn promotieonderzoek. Henk, jouw 

gedrevenheid en onze leuke bijeenkomsten samen met Willem-Jan in jouw kamer zal ik niet 

snel vergeten. Ik ben je ook zeer dankbaar voor het tot in de puntjes nakijken van het 

manuscript. Hans-Werner, ik bedank jou voor een prettige samenwerking tijdens onze 

bijeenkomsten samen met Boke en het nakijken van mijn manuscript. 

Michel Pfeffer m'a donné la possibilité de travailler pour trois mois au Laboratoire de 

Synthèses Métallo-Induites, à l'Université Louis Pasteur, Strasbourg. Michel, je te remercie pour 

toute ton aide avec la chimie et la cyclopalladation en particulière. 

Hoofdvakstudent Eric Zijp en Hbo-studenten René Sinkeldam en Wouter van der 

Meulen ben ik erg dankbaar voor al het werk dat zij voor mij gedaan hebben. Eric, jouw inzet, 

ook al zat het heel vaak tegen, heeft tot leuke resultaten geleid die zijn vermeld in Hoofdstuk 2 

en 4. René, jouw opgeruimde zuurkast en karakter straalde uit naar je chemie, wat leidde tot 

een hele hoop zuivere producten die ik heb gebruikt in Hoofdstuk 3. Wouter, ook jouw inzet 

heeft tot leuke resultaten geleid in Hoofdstuk 3 en bood een opstapje voor het katalytische 

werk. Helemaal in het begin heeft Bas Eeltink, een Mbo-student, mij bijgestaan met reacties van 

keteengas en verschillende palladium-koolstof complexen. Helaas heeft dit niet geleid tot iets 

bruikbaars. Bas, hartelijk bedankt voor jouw niet te weerhouden inzet. 

Willem-Jan Karstens wil ik bedanken voor de prettige samenwerking op het 

"organische" vlak. Jouw discussies met Henk over chemie tijdens onze bijeenkomsten waren 

erg aanstekelijk. 

Van mijn vier jaar die ik heb doorgebracht op de anorganische afdeling heb ik, zeker de 

laatste twee jaar, erg genoten. In het begin waren Jos Delis en Hans Groen mijn voorgangers en 

ik wil hun bedanken voor de geboden hulp. 

Later werd het echt enorm gezellig toen Anouk, Boke, Marcel (Cor), Martijn, Sander en 

Wim in het team kwamen werken. Aan onze Roetertoeter-avonden heb ik leuke herinneringen. 



Ook Marcel Duin, Jens Barkemeijer, Sander Gaemers, Hans Donkervoort, Nicolette Rot, 

Maarten Bakker, Peter Groen, Joris van Slageren en Frank Vergeer, de overige leden van de 

club, wil ik bedanken voor de fijne samenwerking. Maarten, ik bedank jou voor een mooie 

zeilherinnering. Frank, de Beaujolais, de erwtensoep (de spoelbak rules) en onze etentjes zullen 

me altijd bijblijven. 

Jan-Meine en Sander ben ik dank verschuldigd voor de hulp bij het gebruik van de 

NMR-apparatuur en het verkrijgen van vele mooie 2D-platen. Taasje, bedankt voor jouw hulp 

en jouw nuchtere kijk op de zaken. De mensen van de instrumentmakerij, glasblazerij en 

electronische dienst ben ik ook dank verschuldigd. Henk en Tjerk de "Neus", jullie stonden 

altijd gelijk klaar als ik iets moest hebben. Tjerk, drinkebroeder op vrijdagavond, ik heb erg veel 

gelachen daar aan de bar. Cees Bergfeld, jouw inzet in 't magazijn mag ook niet ongenoemd 

blijven. 

Jan Fraanje, Kees Goubitz, Ton Spek en Wilbert Smeets ben ik erkentelijk voor de 

kristallografische bepalingen. 

Ontzettend opgelucht was ik toen mijn iMac™ mijn proefschrift weer op de juiste 

manier weergaf na een aantal updates van Rob Balk. 

Winfred wil ik bedanken voor het ontspanwerk aan de UvA. Wij hebben heel wat mooie 

avonden doorgebracht in de Roeter en in Amsterdam. 

Mijn ouders ben ik zeer dankbaar voor de morele en financiële steun die ze me de 

afgelopen jaren tijdens mijn studie en mijn promotie hebben gegeven. 

Tenslotte wil ik jou, lieve Catherine, enorm bedanken voor je steun tijdens die soms 

zware tijd. Naast een moeilijke start aan de UvA had ik ook erg veel problemen met mijn 

toenmalige huisbazin aan de Ringdijk. Jij hebt me door die hel heengeloodst. Gelukkig is er 

meer dan het asociale onderzoek. 

Jeroen 

Leiden, februari 2001 


