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Dankwoord d 

OpOp de laatste bladzijden van mijn proefschrift wil ik de mensen bedanken die direct of 

indirectt een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit boekje. Als eerst wil ik mijn 

promotorr Kees Elsevier bedanken. Beste Kees, bedankt voor de mogelijkheid om in je groep te 

komenn werken, voor de grote vrijheid bij het uitvoeren van het onderzoek en voor de begeleiding 

(nee,, supervisie was toch het toverwoord?) tijdens mijn promotie. Hoewel minder direct betrokken 

bijj  mijn onderzoek, ben ik ook Hans-Werner veel dank verschuldigd. Hans, bedankt voor de altijd 

openstaandee deur tijdens de vaak voorkomende lab-problemen en natuurlijk voor het zorgvuldig 

doorlezenn van mijn manuscript, wat zelfs voor hoofdpijn zorgde. Daarvoor excuses! 

Prof.. Kingsley Cavell, I would like to thank you for the nice collaboration, your stimulating 

discussions,, as well for the introduction into the field of the carbenes. Nicolas Clement, thank you 

forr your kind hospitality during my stay in Cardiff. I really enjoyed the time working and drinking 

withh you, in Cardiff and in Amsterdam. 

Dorette,, bedankt voor de vele syntheses van hoofdstuk 2a, het goed op orde houden van het 

magazijnn en natuurlijk voor de gezellige noot. Helaas werkte de combinatie platina met jou niet 

echt,, dit zorgde namelijk voor wat rode bultjes! 

Mij nn "zeven weken studenten" Maarten Wolf en Jan-Hendrik Blank, de MLO-stagaires 

Martijnn van Kesteren (ik ga wel snowboarden) en Dennis Roelofszen, allen bedankt voor julli e 

bijdragee aan mijn onderzoek. Het was een genot om julli e te begeleiden! 

Jan-Meine,, je aanpak van korte introductie, zelf laten aanmodderen, maar dan gerichte 

assistentie,, blijkt inderdaad een perfecte aanpak te zijn om de NMR-machines te doorgronden. Jan 

enn Lidy wil ik graag bedanken voor de assistentie en gezelligheid bij organisch NMR. Han Peeters, 

bedanktt voor de snelle massaspectrometrische bepalingen. Martin Lutz wil ik bedanken voor de 

kristalstructuurbepalingen. . 

Robb Balk (Mac) en Roelof Brandsma (PC) wil ik bedanken voor de computerondersteuning. 

Aff  en toe van IP-adres wisselen is toch niet erg? Loes (7e, altijd druk), Petra (de 

aanwezigheidsformulierenn voor 2010 zal ik opsturen!), Ren (lekker hè die koude kamer) en Hans 

(voorr de guldens en euro's), bedankt voor de algemene ondersteuning. Wim de Lange wordt 

bedanktt voor de mooie foto's van mijn zuurkast en labtafel. 

Ikk was al aan heel wat gezelligheid gewend tijdens mijn afstudeerstage bij Fysisch Organisch, 

maarr die werd zelfs overtroffen door het team van AIO's en studenten dat ik hier bij Anorganisch 
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aantrof.. De gezelligheid in het lab, na het werk, in de RttR (vooral de Beaujolais en het 

klaverjassen),, in de kroeg (Roeter, Kriterion, Marabella), op congressen (Corfu, Lunteren, 

Noordwijkerhout),, wintersport (Tignes), het zorgde voor gezonde en aangename afleiding tijdens de 

promotieperiodee op het lab. 

Boke,, eigenzinnig en eigenwijs (het "tolueenincident"), maar altijd opgewekt en gezellig 

aanwezig!!  Menige keer heb je mijn trapgat opgesierd met jouw prachtige vouwfietsje! Ik heb toch 

moetenn constateren dat je toch een veelzijdig talent bent en niet alleen in praten (schaken, 

tafeltennis,, voetbal). Marcel (vE), goed voor al het destillatieglaswerk, je was een goede 

leermeesterr als labhoofd. Wim, de JM buiten kantooruren, bedankt voor de vele hulp. Ik zal de 

tankbeurtt van 18 juni '04 niet snel vergeten! Martijn vL, menig theetje, biertje hebben we 's avonds 

samenn gedronken. Ook je moed en de daarbij horende lange blonde haren zal ik niet snel vergeten. 

Jee uitgebreide geschiedeniskennis blijf t verbazen. Kluwer, het was altijd fijn in ons labstraatje 

(ondankss de straalstroming na zessen die alle chemicaliën weer uit jouw zuurkast haalde). 'The 

Villa""  op Corfu en de cursus Nintendo-en in de Meern blijven toppertjes. Anouk, ik ben jaloers op 

jouww effectiviteit, of was dat maar schijn? Spreng, ik ben blij dat ik een waardige opvolger heb in 

dee platina- en carbeen-chemie! Jeroen de Pater (effe NMR-en), David (anti vGaal), Erica, 

Alexandre,, bedankt voor de gezelligheid op het lab. 

Ookk de oud-collega's en oud-studenten uit de groep wil ik graag bedanken: Chaode, Eric Zijp, 

Jeroenn Diederen, Sander Gaemers, Meivin, Chantal, Coen. De mensen uit de "de Cola-groep": 

Luisa,, Franti, René, Basak, Steve, Edward, Anthony, Zoran, Ron, Frank (onze captain), Taasje en 

velee anderen, bedankt voor de gezelligheid in en rond het lab. De collega's van de negende 

verdiepingg in het bijzonder Maarten B, Karina, Jitte, Bert (2x), Eric, Rieko, Kevita, CeesB en 7e, 

Piotr,, Hans Mol, bedankt voor de hulp, gezelÜgheid etc. 

Tott slot wil ik mijn ouders, mijn zus, mijn broer en mijn vrienden buiten het lab, bedanken 

voorr hun interesse en steun. Lieve Mariska, sorry voor de gemiste vakanties, maar bedankt voor je 

steun,, geduld en je liefde (het k.. ..-boekie is af!). 
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