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DANKWOORD D 

Ruimm vier jaar academisch onderzoek staat beschreven in dit proefschrift, dat niet tot 
standd had kunnen komen zonder de hulp van velen, al dan niet op het chemische vlak. 

Allereerstt wil ik mijn promotoren, prof. Hiemstra en prof. Rutjes, bedanken voor de 
steunn en begeleiding die onmisbaar waren bij het volbrengen van dit promotieonderzoek. 
Henk,, het aanstekelijke enthousiasme voor het vak en jouw nuchtere kijk op de zaken (Hoe 
kann dat nou?) hebben mij geïnspireerd tot het vinden van oplossingen voor de vele 
problemenn en merkwaardige resultaten die in de loop der jaren verkregen werden. Floris, 
jouww deur stond altijd open zodat er langzaam een pad is uitgesleten van de tweede 
verdiepingg naar jouw kamer. Daar hebben wij vele discussies gevoerd, zowel over acute 
problemenn in de zuurkast, als over de theoretische aspecten van het project. Ik ben je zeer 
dankbaarr voor alle hulp. 

Hoofdvakstudentenn Dirk Klomp en Marianne Stol wil ik bedanken voor hun bijdragen 
aann het onderzoek. Mede door julli e inzet en doorzettingsvermogen, vooral als alles even 
tegenzat,, hebben julli e mooie resultaten verkregen die verwerkt zijn in dit boek. Ook Edward 
Boekerr en MeUe Koch wil ik bedanken voor het werk dat zij verricht hebben in het kader van 
hunn researchpractica. 

Dr.. Frühauf en Jeroen Diederen wil ik bedanken voor de prettige samenwerking op 
hett "anorganische" vlak. In dit kader bedank ik ook Gino van Strijdonck voor de nuttige tips 
enn interessante discussies op het gebeid van de palladiumkatalyse. 

Ikk kijk met plezier terug op mijn promotietijd wat niet in de laatste plaats te wijten is 
aann de goede sfeer in de werkgroep Organische Synthese. Ik wil dan ook Jan, Gertjan, Martin, 
Mark,, Winfred, Wim, Larissa, Kim, Rutger, Mandy, Johan, Arjan, Angeline, Jorg, Miranda, 
Remco,, Cindy, Peter, Robin, Samantaha, Lourdes, Maarten, Hester, Ren, Rob, Elena, Jean-
Christophe,, Jeff en alle andere (ex)leden en studenten van de werkgroep bedanken voor de 
prettigee samenwerking. In dit verband wil ik met name Richard en Tim noemen met wie ik 
niett alleen de labzaal, maar ook menig bier heb gedeeld. Jullie kritische blik (nitpickersü) op 
hett manuscript was onmisbaar bij het komen tot een bevredigend eindresultaat. 

Lidyy en met name Jan ben ik dank verschuldigd voor de hulp bij het gebruik van de 
NMR-- en IR-apparatuur. Hans Meijer wil ik bedanken voor het afhandelen van de 
bestellingenn en Iwan en Willem voor het uitgeven van de broodnodige chemicaliën. Zonder 
Joepp zou mijn oliepomp inmiddels op de schroothoop liggen. Han Peters heeft vooral de 
laatstee maanden nog heel wat massa's gemeten, waarvoor mijn dank. Ik wil verder nog Jan 
Fraanjee en Kees Goubitz van de kristallografie afdeling in Amsterdam bedanken, omdat door 
eenn van hun structuurbepalingen het onderzoek een hele andere wending kreeg. Tevens 



bedankk ik de kristallografen in Utrecht (met name Huub Kooijman) voor de waardevolle 

structuurophelederingen. . 

II  also thank Prof. Backvall for his hospitality during my stay in his research group in 

Stockholm.. I enjoyed the chemistry and squash. I also want to thank all the people that made 

mee feel welcome in Sweden: Sandra, Fernando, Marc, Sofia, Andreas, Asa, Jocke, Renzo, 

Hans,, Eike (kleines rökning mal? any good food today?) and off course Catrin, my partner in 

palladium-allenee chemistry: Tack sa mycket!! 

Arjan,, ik ben erg blij dat ik in mijn promotietijd jouw heb leren kennen: een vriend in 

scheikundee maar zeker ook wat betreft de 6 andere grote S-en daarbuiten: Skeeleren, 

Squashen,, Skiën, Surfen, Schaatsen en (misschien wel de belangrijkste) Samen een biertje 

drinkenn met Marscha en Brenda in de Toog. 

Hajo,, grote vriend op afstand, samen studeren was niet zelden een pijnlijk e 

aangelegenheidd voor jou, zeker als er ladders in het spel waren. Ik vind het dan ook erg fijn 

datt ji j en Arjan naast mij willen staan als paranimfen. 

Opp de squashbaan heb ik alle spanningen van me af kunnen slaan dankzij Wim, Shin-

Ichi,, Mark, Paul, Arjan, Jeroen, Annick, Johan, Nicole, Suzanne, Kees, "squashbaas" Dick en 

velee anderen. 

Mij nn ouders ben ik zeer dankbaar voor alle steun die zij mij tijdens mijn studie en de 

afgelopenn jaren gegeven hebben en voor hun interesse in mijn onderzoek. Jolanda en 

Marjanne,, lieve zussen, bedankt dat julli e elke keer weer mijn verhalen hebben aangehoord 

ookk al waren die volkomen onbegrijpelijk. Ik denk het niet, maar wie weet schept dit boekje 

duidelijkheid. . 

Tenslotte,, lieve Brenda, zonder jou zat ik nu nog in een tochtig hok, bedolven onder 

spectra,, te werken aan dit proefschrift. Dank je wel dat je me altijd met raad en daad terzijde 

bentt blijven staan, ondanks dat het schrijven van dit boek een volkomen asociale bezigheid is 

geweest. . 



IbergekumeneIbergekumene tsores iz gut tsu dertseyln 

(Over(Over voorbije sores is het goed praten) 

Jiddischh spreekwoord 




