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Dankwoord d 

Ditt manuscript kwam tot stand na vier jaar intensief promotieonderzoek waarbij heel 

watt mensen betrokken waren. De wil daarom iedereen die direkt of minder direkt een bijdrage 

heeftt geleverd aan de totstandkoming ervan hartelijk danken. 

Allereerstt ben ik mijn beide promotoren, prof.dr. W. N. Speckamp en prof.dr. H. 

Hiemstraa dank verschuldigd voor het geven van de mogelijkheid dit promotieonderzoek met 

ruimee vrijheid te verrichten en uiteraard voor de goede samenwerking. 

Tevenss wil ik mijn co-promotor prof.dr. Floris Rutjes hartelijk danken voor de goede 

begeleiding,, inzet en interesse in het project. De ideeën die voortvloeiden uit de vele discussies 

mett hem waren vaak van doorslaggevende betekenis. 

Dee studenten Robin, Peter, Tim en Hendrik die hebben meegewerkt aan het labwerk wil 

ikk niet alleen bedanken voor hun substantiële bijdrage maar ook voor de prettige 

samenwerking.. Mede door hun eindeloze optimisme kwamen we altijd snel uit de chemische 

'dalletjes'' van het onderzoek. Robin en Peter wil ook bedanken voor het nogmaals aantreden 

tott het adamantaan team als paranimphen. 

Jann en Lidy wil ik bedanken voor hun enthousiaste assistentie bij de vele NMR 

metingen.. Joep ben ik erkentelijk voor de nodige technische kunstjes, terwijl ik het 

'toverkunstje'' van Ren en Rob zeker niet onvernoemd wil laten: Zij zetten op heimelijke wijze 

jeneverr om in chloropreen! De rest van de chemicaliën kwam boven tafel door de 

gewaardeerdee medewerking van Hans, Willem en Iwan. Marjan wil ik bedanken voor het typen 

vann allerlei formuliertjes. 

Voorr de goede samenwerking en uitstekende sfeer binnen de werkgroep wil ik Martin, 

Winfred,, Tim, Kim, Wim, Larissa, Mandy, Richard, Johan, Arjan, Jan, Willem-Jan, Gertjan, 

Angeline,, Jorg, Miranda, Cindy, Peter, Robin, Lourdes, Samantha en alle andere (ex)leden en 

studentenn van de werkgroep hartelijk danken. 



Mij nn ouders en schoonouders wil ik bedanken voor al hun steun en interesse in mijn 

studie.. Onvermeld mag ook niet blijven mijn broer Jeffrey bij wie ik uren en uren achter de 

computerr heb gezeten. Zonder zijn gastvrijheid was dit manuscript niet op papier gekomen. 

Enn tenslotte, voor Maaike zing ik uit volle borst: Zij gelooft in mij! 


