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Dankwoord d 

Hoewell  alleen mijn eigen naam op de voorkant van dit boekje gedrukt staat, zou dit 

zonderr de hulp en steun van velen niet gelukt zijn. Daarom gebruik ik de laatste pagina van 

ditt boekje om deze mensen te bedanken. Allereerst Piet, bedankt voor het vertrouwen dat je in 

mijj  hebt gehad. Je hebt me de vrijheid gegeven om mijn eigen draai aan dit onderzoek te 

gevenn en stond altijd klaar om me te helpen met ingewikkelde mechanismen of 

gecompliceerdee NMR puzzels. Nadat we samen naar een spectrum gekeken hadden, bleken 

velee grasspectra weer netjes opgebouwd uit begrijpelijke multipletten. 

Paul,, vele uurtjes hebben we besteed aan het bespreken van synthese routes, NMR 

probleempjess en nieuwe versies van publicaties. Je frisse en nauwkeurige kijk op problemen 

heeftt me regelmatig aan het denken gezet. Zeker het laatste halfjaar heeft je support er toe 

geleidd dat alles binnen de afgesproken termijn afgekomen is. 

Joost,, bedankt voor de diverse ideetjes en tips, je aparte manier om problemen op te 

lossenn gaf een vernieuwde blik op het werk. 

Dearr professor Heaton, thank you for giving me the opportunity to work in your lab. 

Yourr hospitality made me feel at home in Liverpool, and I enjoyed the nice tours to the Lake 

Districtt and Wales. Dear Jon Iggo, I enjoyed the time we spend in Liverpool. There was no 

exoticc NMR spectrum you were not able to record, finally we succeeded to solve that 

complicatedd NMR problem. 

Gerard,, bedankt dat je altijd weer klaar stond om m'n autoclaaf te repareren, een 

temperatuurregelaarr af te stellen of het IR apparaat uit te lijnen. Zonder mopperen was alles 

binnenn een mum van tijd weer operationeel. Wim en Guido, er zijn onnoemelijk veel dingen 

diee julli e even tussendoor voor mij gedaan hebben. Ik ben julli e daarvoor zeer dankbaar. Jan 

Meine,, bedankt voor je geduld om voor de zoveelste keer uit te leggen welke kabel waar 

opgezett moet worden. Zonder je hulp waren velen complexen ongekarakteriseerd gebleven. 

Kees,, bedankt voor de flexibele manier van bestellen. Menige reactie kon zo wat eerder dan 

geplandd uitgevoerd worden. De diverse ondersteunende afdelingen zoals de glasblazerij, fijn 

mechanischee afdeling, elektronische werkplaats, bedankt voor julli e hulp. 

Homkatt is in de tijd dat ik er rond gelopen heb, flink uitgedijd en steeds gezelliger 

geworden.. Ik wil iedereen dan ook bedanken voor de fijne tijd die ik hier heb gehad. Het is 

onmogelijkk iedereen apart te bedanken, maar een aantal mensen wil ik graag even noemen. 

Oud-collega'ss Danielle, Floris, George, Lars, Nathalie, Sink en Ulrike julli e hebben ervoor 
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gezorgdd dat ik me gelijk thuis voelde in Amsterdam. Mijn kamergenoten Bert, Debby en Eric, 

dee discussies wat betreft werk en privé gaven een extra dimensie aan het werk. Zaalgenoten, 

vanaff  nu kan de radio weer op volumestand tien. Gino, helaas wegens tijdgebrek is het met de 

palladiumm chemie niets geworden, bedankt voor je hulp en goede adviezen. Martin, we delen 

dee interesse voor fundamenteel onderzoek en NMR. Bedankt voor de gezellige 'dineetjes' in 

dee mensa. Karina, je hebt veel invloed gehad op de goede sfeer op het lab. Cedric and Mary, 

thankss for the nice discussions about coupling constants, chemical shifts and carbonyl 

frequencies.. Soesila en Kevita, de theekransjes in de trein tussen Amsterdam en Leiden 

maaktenn het reizen aangenaam. Rieko, Richard, Maarten, Ed, Vincent, Bert Sw„ Raymond, 

Marcel,, Peter D., Yannick, Janine, Peter E. en Rafaël, bedankt voor de gezellige tijd en ik 

wenss julli e succes voor de toekomst. Jordy, bedankt voor je hulp. Zoals je ziet heeft je werk 

eenn belangrijke basis gelegd voor hoofdstuk vijf . Josep, thanks for all your help. 

Annemarie,, ik heb vaak steun gehad aan je luisterend oor, als bloedverwanten 

begrijpenn we elkaar precies. Mijn boekje is af, op naar de voorbereidingen voor die van jouw. 

Martijn,, bedankt voor je goede raad. Papa en mama, bedankt voor het vertrouwen dat julli e 

altijdd in mij hebben gehad. Niets was teveel of te gek voor jullie. Het is onmogelijk de goede 

woordenn te vinden die mijn dank hiervoor kunnen beschrijven. Joop en Marian, altijd weer 

oprechtt geïnteresseerd in de voortgang. Joop, bedankt voor tips voor het boekje. 

Coenraad,, bedankt voor je geduld, steun en vertrouwen. Menigmaal heb je zonder 

problemenn mijn klaagzang aangehoord. Met plezier denk ik terug aan onze discussies over 

autoclavenn en O-ringen. En helaas moet ik nu toch toegeven dat je aan artikel 468 niet veel 

hebtt als de wereld vergaat. 
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