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Dankwoord Dankwoord 

Dankwoord d 

Ruimm vier jaar academisch onderzoek staat beschreven in dit proefschrift, dat niet tot stand 
hadd kunnen komen zonder de hulp van velen. Hen zou ik hier graag willen bedanken. 

Allereerstt wil ik graag mijn promotor Dick Stufkens en co-promotor Frantisek Hartl 
bedanken.. Dick, als laatste in de rij  der 'Stufkens-promovendi' wil ik je bedanken voor de 
manierr waarop je mij zelfs na je pensionering (in levende lijve of over de telefoon) hebt 
begeleid.. Dankzij jouw kritische vragen en kennis van zaken dienden mijn hypotheses 
meerderee malen te worden bijgesteld en moest ik vaak terug naar het lab om meer bewijs te 
verzamelen.. Tevens was jouw overzicht en structurele aanpak onontbeerlijk voor de 
totstandkomingg van mijn proefschrift. Frantisek, jouw tomeloze inzet en enthousiasme 
tezamenn met je wetenschappelijke kennis wisten mij keer op keer te inspireren en over het 
dodee punt heen te helpen. In goede en minder goede tijden stond jouw deur altijd voor me 
openn (zelfs tot na middernacht). Ook wil ik je bedanken voor je vriendschap en je 
gezelligheid,, zowel in de RTTR als tijdens onze buitenlandse avonturen. In de eerste fase van 
mijnn promotie werd dit tweetal bijgestaan door Ad Oskam, dankzij wiens organisatietalent het 
dee promovendi in onze groep aan niets heeft ontbroken. Ad, bedankt voor het feit dat je 
zittingg hebt willen nemen in mijn promotiecommissie en voor je legendarische toespraken. 

Mij nn collega's van het eerste uur, Maarten Bakker, Joris van Slageren en Peter Groen, wil 
ikk bedanken voor de zeer geslaagde tijd tijdens de eerste twee jaar van mijn promotie. 
Maarten,, als voorganger binnen het clusteronderzoek begreep je vaak als geen ander welke 
problemenn ik ondervond en wist je die tevens op jouw beroemde, nuchtere wijze te 
relativeren.. Bedankt dat je me als student hebt ingewijd in de wondere wereld van het 
clusteronderzoekk en voor het feit dat je mijn paranimf hebt willen worden. Bij Joris kon ik 
altijdd terecht als ik weer eens vragen had over de meetopstellingen of op het gebied van 
synthese.. Joris, bedankt voor de gezellige tijd in en buiten het lab en voor je gastvrijheid 
tijdenss onze bezoeken aan Florence. Veel succes met je nieuwe baan in Stuttgart! Peter, als 
kamergenoott tijdens de eerste twee jaar heb ik genoten van al onze nuttige en zinloze 
gesprekkenn over wetenschap en andere zaken, al dan niet onder het genot van een pot sterke 
koffie.. Jouw vermogen om dingen tot het laatste moment uit te stellen en vervolgens toch nog 
voorr elkaar te boksen heeft mij altijd verbaasd. 

Tijdenss de laatste twee jaar van mijn promotie ben ik 'geadopteerd' door de groep van 
prof.. De Cola, waarvoor mijn hartelijke dank. Hierdoor leerde ik onder meer Cees Kleverlaan 
kennen.. Cees, mede dankzij jouw hulp kwam mijn onderzoek in een stroomversnelling 
terecht.. Bedankt voor je hulp bij de tijdsopgeloste TA metingen, je bijdrage aan Hoofdstuk 4 
enn voor het feit datje zitting hebt willen nemen in mijn promotiecommissie. Daarnaast wil ik 
jee bedanken voor je gezelligheid, met name tijdens onze nachtelijke uitstapjes. Tijdens het 
schrijvenn van mijn proefschrift kon ik altijd terugvallen op mijn lot- en kamergenoot Mara 
Staffilani.. Mara, I really enjoyed writing the Thesis together! Thank you for withstanding all 
myy teasing remarks, your enormous support and your friendship. I would also like to thank 
youu for being my paranimf. 
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Ookk de hulp van Theo Snoeck en Taasje Mahabiersing heb ik altijd zeer gewaardeerd. 
Taasje,, bedankt voor je hulp ten tijde van mijn RSI problemen, voor je bijdrage aan 
Hoofdstukk 7 en voor je gezelligheid tijdens onze fiets- en drinkescapades. Tevens wil ik mijn 
maand-- en hoofdvakstudent Jasper Heuft bedanken voor zijn bijdrage aan de Hoofdstukken 6 
enn 7 (Deel A). Jasper, hoewel het tijdens je hoofdvakstage niet altijd mee zat, heb je de 
academischee wereld gelukkig niet de rug toegekeerd. Succes met de rest van je promotie! 

Thee DFT calculations, performed by prof. Ze' Calhorda from the University of Lisbon, 
weree a great help in understanding the electronic structure and explaining the reactivity of the 
clusterss described in Chapters 3, 5 and 6. Ze', many thanks for our very fruitful collaboration 
andd for your great hospitality during our stays in Lisbon. In the last year of my PhD, I was 
alsoo given the opportunity to visit the Rutherford Appleton Laboratory in Didcot in order to 
performm time-resolved IR experiments on the picosecond time scale. The results of these 
experimentss are an essential contribution to the research described in Chapters 3, 4 and 5. I 
wouldd like to thank Pavel Matousek and Mike Towrie for their great support during my stay 
andd their fast response to all the questions I had afterwards. Cheers, guys! Prof. Süss-Fink and 
hiss co-worker Enrique Lozano from the University of Neuchatel (Switzerland) were so kind 
too provide me with a sample of the tetranuclear mixed-metal clusters studied in Chapter 7 
(Partt B). Furthermore, I wish to thank prof. Tony Vlcek for his help in arranging the visit to 
RAL,, the fruitful discussions on the ps TRIR experiments and the critical reading of the 
Thesis.. Thanks are also due to Martin Lutz for solving the crystal structures of Chapter 6. 

Verderr ben ik veel dank verschuldigd aan: Jan Meine Ernsting (NMR), Loes Swaning en 
Annekee Ritter (secretariaat), Han Peeters (massa), John van Ramesdonk (flitsopstelling), de 
mensenn van de instrumentmakerij, de glasblazerij en de electronische dienst, waarvan ik 
speciaall  nog Henk Luyten, Tjerk van Goudoever (zie je die brug?), Ron Groenestein, Gerrie 
Braspenningg en Ronald Nieuwendam wil noemen, Kees Bergfeld en Dorette Tromp 
(magazijn),, Ankie Koeberg-Telder, Marijke Duyvendak, Rickey Tax en Stephen 
Vandenbijlaardd (bibliotheek), Jan Fraanje en Kees Goubitz (kristallografie) en ieder ander die 
mijj  op welke wijze dan ook heeft ondersteund. 

Tevenss wil ik Alberto, Anouk, Anthony, Arianna, Basak, Boke, Cees, David, Dorette, 
Edward,, Erica, Giorgio, Hans, Hans-Werner, Herbert, Jasper, Jeroen D., Jeroen de P., Jeroen 
S-,, Jeroen van H., Joris, Lou, Maarten B., Maarten D., Mara, Marcel D., Marcel van E., 
Marco,, Martijn, Mike, Mikhail, Mirco, Nicolette, Peter, Piotr, René, Ron, Sander G., Sander 
K.,, Steve, Tehila, Wim en alle andere (ex)collega's en studenten van de werkgroepen 
anorganischee chemie bedanken voor de prettige samenwerking. 

Niett in de laatste plaats wil ik al mijn vrienden, mijn ouders, Christi, Erwin, Joke, Roel, 
Timoo en Oma Worst bedanken voor hun steun en interesse in de afgelopen jaren. Tot slot, 
lievee Gwenda, wil ik jou het allermeest bedanken. Zonder jouw enorme steun, je liefde en je 
vertrouwenn was dit alles niet mogelijk geweest! 
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