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Dankwoord d 

Naa eindelijk na vele jaren van (soms) noeste arbeid dit proefschrift te hebben voltooid 

restt mij nog een ding en dat is het schrijven van het meest gelezen deel van een 

proefschrift,, het dankwoord. 

Mijnn promotie tijd is voor mij een mooie, leerzame en onvergetelijke periode geweest, 

mett helaas ook moeilijke tijden die echter niks van doen hadden met het werk of mijn 

collegae. . 

Velenn hebben bijgedragen, op vele verscheidene manieren, aan het tot stand komen van 

ditt proefschrift en ik zou hen hierbij graag willen bedanken. 

Dee eerste is mijn promoter Kees Elsevier. Beste Kees, de vrijheid die je mij hebt gegeven 

inn het onderzoek heb ik altijd zeer gewaardeerd, je adviezen waren (bijna) altijd nuttig 

maarr nooit dwingend. Je hebt even geduld moeten hebben en op het laatst zelfs nog de 

moeitee moeten nemen om op de raarste plekken en tijden mijn proefschrift te bespreken 

(waarvoorr mijn waardering), maar uiteindelijk is het er toch van gekomen. 

Hans-Wernerr wil ik graag bedanken voor de goede samenwerking en zijn bijdrage aan 

ditt proefschrift. Zelden heeft iemand zo snel maar toch grondig een manuscript 

gecorrigeerd. . 

Jann Meine Ernsting, hartelijk dank voor je ondersteuning bij de NMR-experimenten, je 

bentt met al je NMR-kennis een zeer waardevol lid van de groep. Verder ook dank aan 

Jann Geenevasen voor zijn hulp bij de INOVA-500. 

Dankk is ook verschuldigd aan Gerard Schoemaker voor zijn hulp bij het gebruik van het 

hogee druk IR-apparaat. Verder nog dank aan de heren van de glasblazerij die altijd met 

veell  deskundigheid en vakmanschap snel dingen voor me konden maken. 
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Ookk dank aan Loes voor het secretariële werk op de 7e verdieping. 

II  would like to thank Simon Duckett for having me as a guest in his group at the 

Universityy of York and for his help with the PHIP-NMR measurements. I would also like 

too thank Simon Colebrooke for all his valuable help. 

Maartenn Boele en Richard van Haaren worden bedankt voor hun donaties aan Xantphos 

enn andere stikstof liganden en de goede adviezen. 

Furtherr thanks are due to my two Italian students, Dominga and Michele. 

Dominga,, many thanks for all your hard work on the pyca-ligands and complexes, part 

off  your work has been described in chapter 4. Having you as my student was a pleasure. 

Alsoo many thanks to Michele, your contributions were in the same area as Dominga's 

andd can be found in chapter 4. It was nice having you as a student and you amused the 

wholee group with your special way of eating "kroketten". 'Grazie' to you both. 

Chantal,, zelden zal iemand een student hebben gehad waarmee het zo prettig werken 

was.. Je hebt voor mij heel veel werk gedaan waarvan lang niet alles in dit proefschrift 

staat.. Veel van het fosfine werk in hoofdstuk 4 is van jouw hand. Niet alleen was het 

goedd met je werken, maar kon je ook goed lol maken. Vooral één avond in de 

roetertoeterr zal me in het bijzonder bijblijven. 

Tehila,, mijn andere paranimf, Je was altijd een zeer plezierige en leergierige student in 

onzee groep. Ook altijd in voor uitstapjes en skivakanties. Je geploeter met de hoge druk 

IRR heeft mij veel waardevolle informatie opgeleverd. Helaas werkte het desondanks bij 

mijj  ook niet in een keer goed. 

Mij nn naaste collega's zijn onmisbaar geweest, niet alleen wetenschappelijk, maar juist 

vanwegee de goede sfeer en de vriendschap. Jullie hebben mijn promotietijd hier niet 

alleenn draaglijk maar vooral ook zeer leuk en onvergetelijk gemaakt. De verschillende 

skivakantiess waren hier wel het beste voorbeeld van. 

Anouk,, je was altijd vrolijk en hield ook wel van een goed glas bier al kon je er niet altijd 

evenn goed tegen. 
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Boke,, als er iemand is met wie je over elk willekeurig onderwerp kan praten ben ji j het 

wel.. Aangezien ik wel van een goed gesprek en een goede discussie hou was het altijd 

zeerr goed toeven met jou. Je gastvrijheid is ongeëvenaard net zoals je goede (dure) 

smaak.. Ik weet niet of 't ons ooit nog gaat lukken één biertje te drinken, maar dat we nog 

well  vaker zullen bieren staat wel vast. 

Dorette,, om woorden zitje nooit verlegen, ook ji j hebt bijgedragen aan de goede sfeer 

inn de groep. 

Veell  lol was er ook altijd te beleven met Jeroen Diederen, hoewel er wel af en toe wat 

sneuvelde.. Veel plezier was er ook op de dansavondjes in Winstons, vooral wanneer ji j 

sjanss had. 

Jeroenn Sprengers is wel de laatste die nog bij het groepje is gekomen en die de beste 

tijdenn van de 7e nog heeft meegemaakt. Je neemt nu de wacht over in het schrijfhok. 

Marcell  Duin, de man van de seizoensgroenten en andere volkswijsheden, vroeger een 

ferventt bierdrinker maar tegenwoordig helemaal tot rust gekomen. Het was een ware 

openbaringg te ervaren welk effect een vreemd dieet op skivakantie op jouw gestel heeft. 

Mett Marcel van Engelen ben ik heen en weer verhuisd door de UvA en samen op 

congress geweest in Stockholm. Ook ji j was een meer dan uitstekende en prettige collega 

mett als bonus datje ook nog eens de plaatselijke computerwizzard was. 

Natuurlijkk is er nog Sander (Bokkie) Kluwer, een waar feestbeest. Ook met jou was het 

goedd drinken en je grote zwarte pruik tijdens skivakantie heeft me misschien wel een 

enkeltjee richting ravijn bespaard tijdens een sneeuwstorm. Legendarisch waren de 

dansavondjess (nachtjes) met jou in de Winstons. 

Tenslottee dan nog Wim, tegelijkertijd begonnen we en samen hebben we ook nog een 

congress bijgewoond in Versaille. Wat me daar van het meest bijgebleven is, is dat de 

altijdd beheerste Wim opeens na een avondje drinken in de stad zijn geduld verloor toen 

dee deur van het hotel niet openging. Het hierop volgende kabaal leverde een boze 

eigenaarr op die met de gendarmerie dreigde. Gelukkig bleef het daar bij. 

Dann hebben we nog twee oude studenten van de groep die nu zelf aan het promoveren 

zijn,, Rene Sinkeldam en Eric Zijp. Veel succes met julli e promotie. 
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Restt mij nog een heleboel andere collega's van de 7e verdieping te bedanken, Jeroen de 

Pater,, Erica, David, Alexandre, Chaode, FrankV, Ron, Basak, Anthony, Steve, CeesB, 

Piotr,, Hans Mol, Dick Stufkens, Franti natuurlijk, ReneW en alle andere die ik eventueel 

vergetenn ben. 

Verderr veel dank aan de collega's van de 9e, het zijn er in de loop der jaren teveel 

gewordenn om op te noemen. 

Mij nn grote dank voor mijn vrienden, altijd goed voor een hoop plezier, een goed gesprek 

off  een goede vakantie. 

Mij nn familie, bedankt voor al julli e steun in goede en in slechte tijden. 

Ookk dank aan Miriam, we hebben samen al een tumultueuze geschiedenis achter de rug. 

Bedanktt voor al je steun! 

Tenslottee wil ik mijn ouders bedanken, helaas zijn julli e er niet meer bij. In het bijzonder 

dankk aan mijn moeder, wier steun en aanmoedigingen altijd zo belangrijk voor me zijn 

geweest.. Je hebt me altijd voorgehouden verder te leren en vooral alles af te maken 

waaraann je begint. Op die manier ben ji j zeer belangrijk geweest in de totstandkoming 

vann dit proefschrift. 

Martijj  n 
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