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Dankwoord d 

Mijnn promotie onderzoek was voor mij een leerzame en indrukwekkende periode, mede door 
dee dingen die ik ernaast heb meegemaakt. Een promotie onderzoek is een vreemdsoortige 
maarr mooie periode die je maar één keer doet. 

Err zijn veel mensen die eraan hebben bijgedragen om het doen van onderzoek mogelijk en 
gezelligg te maken. Veel mensen hebben gewoon hun werk gedaan, maar daar wil ik ze toch 
voorr bedanken. Een aantal wil ik hieronder graag met name noemen. 

Dee eerste waar ik op de UvA mee te maken kreeg wil ik als eerste noemen. Beste Kees, ik 
vindd dat we prettig hebben samengewerkt. In het begin van de promotieperiode en aan het 
eindee zagen we elkaar veel vaker dan in de tijd ertussen, ik denk dat een logische en goede 
ontwikkelingg was. Je correcties voor dit proefschrift waren onmisbaar. 

Hans-Wernerr bedank ik ook voor de goede samenwerking en voor zijn bijdrage aan het 
proefschrift. . 

Ikk wil Dick Stufkens bedanken voor zijn hulp bij het onderzoek naar de foto-isomerisatie 
welkee beschreven is in hoofdstuk 3. Helaas zagen we in het nanoseconden tijdsdomein geen 
intermediairr en is daardoorr deze studie beperkt gebleven. 

Renéé Dam, bedankt voor je frisse kijk op het manuscript, het heeft tot nieuwe inzichten en 
veell  verbeteringen geleid. 

Veell  dank ben ik verschuldigd aan Jan Meine. Jan, bedankt voor je enorme hulp bij de 
normalee en de speciale metingen en voor het beantwoorden van mijn talloze vragen. Jouw 
kenniss van de NMR apparaten, is in de groep onmisbaar. Mooi dat we toen we die 'H,195!^ 
HMQCC in elkaar hebben gezet. Dankzij Jan G. (Joost) was het gezellig om bij "de 500" te 
meten. . 

Martinn Lutz wil ik bedanken voor vele kristalstructuurbepalingen en voor de hulp bij de 
uitwerkingg en de beschrijving ervan. Jan Fraanje en Cees Goubitz bedank ik voor de snelle 
metingg van de laatste kristalstructuur op het laatste moment. 

Hann Peeters bedank ik voor de vele massa-metingen. Ron, Bert en Berrie van de glasblazerij 
hebbenn altijd perfect werk afgeleverd. Als ik iets direct nodig had, werd er meteen werk van 
gemaakt.. Met de mensen van de fijnmechanische en elektronische werkplaatsen heb ik niet 
zoo veel contact gehad, maar daarom is hun bijdrage niet minder onmisbaar. Rob Balk, Roelof 
Brandsmaa en René Driessen, bedankt voor de computerondersteuning. 
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Dankwoord Dankwoord 

Dee studenten die voor/met me gewerkt hebben: Bert, ik was zelf eigenlijk nog maar net 

begonnenn en samen hebben we veel palladium verbindingen ontdekt die staan beschreven in 

hoofdstukk 2. Robin, samen hebben we veel liganden en palladium verbindingen gemaakt. 

Anne,, we hebben samen veel inzicht gekregen in de transmetalleringen van hoofdstuk 4, 

medee dankzij jou is het hoofdstuk (weer) op de rails gekomen. Vooral voor het NCCC3 

hebbenn we als een speer resultaten behaald. 

Mij nn collega's hebben naast hun hulp en tips een enorme bijdrage geleverd aan de 

gezelligheid,, zowel op de UvA als tijdens de vele verblijven erbuiten, zoals in de troosteloze 

bossenn rond Lunteren met meer paden dan struiken en bij de OMCOS10 en ICCC34 

congressen. . 

Anouk,, je hebt me erg geholpen bij de spectroscopische metingen, meer dan alleen het op de 

knopp drukken, enorm bedankt voor je hulp bij de TA en emissie metingen en de uitwerking 

ervan.. Je taak als paranimf nam je erg serieus, dat werkte motiverend. We komen binnenkort 

weerr eens rendang eten! Duin stuurde altijd welkome emails met weinig woorden (koffie 

nu!),, wat resulteerde in koffiepauzes die ik zal missen. De eerste keer skiën is toch wel het 

mooist,, vind je niet? Martijn L. van Laren, we zijn samen begonnen en zijn lekker heen en 

weerr verhuisd. De grootste dank ben ik je wel verschuldigd voor het bedaren van een boze 

Fransee hoteleigenaar in z'n onderbroek. Aan Boke moetje even wennen, maar dan zie je dat 

hett (eigen-)wijze mannetje een prima kerel is. Jeroen Diederen heeft in z'n tijd op de UvA 

voorr aardig wat vuurwerk gezorgd. Lekker met een bier in Versailles, dat was goed. 

MarcelvEE (Cor) is ook gezellig heen en weer meeverhuisd. Bedankt voor de tips en de 

onmisbaree ondersteuning bij het computergebruik. Kluwer, eeuwig in het studentenleven, je 

hadd vaak goede ideeën en bracht een hoop gezelligheid mee. 

Verderr bedank ik: Dorette, JeroenS, FrankV, Loes, Meivin, Tehila, RenéS, Eric Zijp (hoorde 

bijbij  het meubilair), Jeroen deP, David, Erica, Ron, RenéW, Franti, Basak, Marco, Anthony, 

Edward,, Steve, Mara, MaartenB, PeterG, JorisvS, Piotr, Hans Mol, CeesB, de 9e verdieping, 

"dee belastingbetaler" en de mensen die ik vergeten ben. 

Ard,, met name in de beginperiode kon ik bij jou op zaterdag altijd de nodige afleiding vinden, 

terwijll  ik je van je werk hield. 

Helaass heeft ze het einde van mijn promotietijd niet mee kunnen maken, maar ik wil mijn 

moederr toch bedanken voor alles. 

José,, leuk hè, een vriend die een boekje schrijft? Je bent de liefste die ik ken! 

Wimm Hoogervorst 
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