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Dankwoord d 

Dee koek is op! Althans het wetenschappelijke gedeelte zit erop en rest mij alleen nog het meest 

gelezenn stukje van dit proefschrift te schrijven: het dankwoord. Mijn promotie tijd is een zeer 

leerzamee en indrukwekkende periode voor mij geweest die je helaas maar één keer kan meemaken. 

Veell  mensen hebben bijgedragen bij de totstandkoming van dit proefschrift in wetenschappelijk zin 

enn in niet-wetenschappelijke zin. Een aantal zou ik graag willen noemen. 

Allereerstt wil ik mijn promotor Kees Elsevier bedanken voor de kans die hij mij heeft gegeven om 

invullingg te geven aan een project in dit fascinerende onderzoeksgebied. Beste Kees, ik vond het een 

prettigee samenwerking en ik heb veel geleerd in de afgelopen jaren. In het begin van de promotie liep 

hett onderzoek wat moeilijk maar in het laatste halfjaar is er toch nog heel veel uitgekomen. 

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

Jann Meine Ernsting, hartelijk dank voor jouw hulp bij allerhande NMR-experimenten. Meten op de 

INOVAA 500 was altijd gezellig dankzij Jan Geenevasen. Jan, zoals je ziet aan hoofdstuk 3 en 4 heb 

ikk aardig wat metingen gedaan. Bedankt voor je hulp en voor de vele koffies die ik bij julli e mocht 

komenn drinken. 

Dr.. Martin Lutz en prof. Ton Spek zou ik willen bedanken voor het werk dat zij verricht hebben aan 

dee kristalstructuren en de beschrijving ervan. Han Peters wil ik bedanken voor het uitvoeren van de 

massa'ss massa metingen. 

II  would like to thank prof. Joachim Bargon and dr Klaus Woelk of the University of Bonn for giving 

mee the opportunity to do the PHIP NMR experiments. I also would like to thank Thorsten Jonischkeit 

forr his assistance, his jokes and his hospitality. It was a great joy for me to combine science and plea-

suree in the beautiful surroundings of Bonn. 
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Tonn Vronnik zou ik willen bedanken voor de goede samenwerking tijdens het construeren van de 

autoclaaf.. Het is een mooi stuk werk geworden wat onmisbaar was in mijn promotie onderzoek. Henk 

Luytenn hielp altijd snel en vakkundig bij het oplossen van de technische problemen. Bij Ronald Nieu-

wendamm kwam ik vaak binnen met de zin: '...Ronald, Ronald.. Hij doet het niet meer!'. Je stond altijd 

paraatt met een tangetje of een zekering. Bedankt! Toch zou ik ook de HEMA willen bedanken voor 

dee eindeloze voorraad zilverpoets. Dit bruine goedje bleek van essentieel belang te zijn voor het 

schoonmakenn van de hoge druk autoclaven. 

Verderr hebben aan dit promotie onderzoek ook een aantal studenten gewerkt die ik zou willen bedan-

ken.. Meivin, jij was mijn eerste student. Samen hebben we een mooi aantal dingen gedaan die miss-

chienn niet direct in het proefschrift terug te vinden zijn. Jij was een vrolijke student en ik heb van jou 

kunnenn leren hoe je van huis-tuin-en-keuken materiaal een serieus lab kan maken. Coen, we hebben 

heell  wat uurtjes in het lab doorgebracht en ik had jou de moeilijke taak gegeven om 3,5-polyfluoro 

aniliness te laten maken. Uiteindelijk is het toch gelukt. Bedankt! Tehila, ji j hebt een grote bijdrage aan 

ditt proefschrift geleverd. De moeilijke syntheses, de branden, grote wolken broom en de bijna explo-

sies;; niets heeft jou weerhouden om ook aio te worden. 

Dee collega's van het lab, die me altijd bijstonden met goede raad en advies, zijn ook goede vrienden 

gewordenn wat het werk zeer draagbaar hield. 

Marcell  (koffie nu) Duin, lab partner, koffie maat, grootleverancier van aceton. Samen hebben we heel 

watt uren doorgebracht in ons goed uitgeruste lab-straatje. De herinneringen aan het 'congresje' op 

Korfoee zullen mij nog lang bijblijven. 

Wim,, ji j was de rots in de branding, de koelte zelf. Nooit overhaast of gestresst. Ik heb nooit begrepen 

hoee je dat deed. Jij was veelal de uitkomst voor menig computer probleem. 

Marcell  (Jameson) van Engelen (COR), met jou heb ik altijd veel plezier gehad op het lab. De 

'werk'vakantiee naar Lissabon, waar' s werelds meest vette burgertjes te halen zijn, was een waar feest. 

Boke,, ji j was toch wel de meest bijzondere aio van het stel. Ik heb bewondering voor je bevlogenheid 

enn je veelzijdigheid. 

Sanderr Gaemers: in het begin van mijn promotietijd hebben we veel samengewerkt en dit heeft zelfs 

tott een leuke publicatie geleid. 
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Jeroenn Sprengers, jouw humor (vooral de chemische grappen) heb ik altijd hard om moeten lachen. 

Anoukk (k.w.!!), ji j was de Leidse connectie! Dit creëerde vanaf dag één al een band wat, tot verbazing 

vann vele, leidde tot rare aanspreektitels en gewoontes. 

Dorette,, je onderhield het magazijn heel goed en je was nooit te beroerd om de eieren van mijn brood 

tee eten (bedankt). 

Jeroenn Diederen, de eigen brouwsels leidde vaak tot onnavolgbaar gedrag. 

Martijnn (L.L.), zelfs als langstzittende aio ben je niet te beroerd om het werk opzij te schuiven om 

eenn biertje te doen. De afspraak dat het bij eentje zou blijven, is nooit gelukt. 

Verderr wil ik de overige collega's, studenten en medewerkers bedanken: Erica, Jeroen de P, David, 

Alexandre,, Chaode, EricZ, RenéS, FrankV, Ron, Basak, Antony, Edward, Steve, Mara, Piotr, CeesB, 

Loes,, collega's van de 9de verdieping en de mensen die ik vergeten ben. 

Mij nn familie, vrienden en kennissen wil ik graag bedanken voor hun interesse in de voortgang van 

mijnn onderzoek en voor de aangename onderbrekingen daarvan. 

Tevenss wil ik mijn ouders bedanken (G.: het staat vol met die vreemde honingraadjesü) voor alle 

steunn die zij mij mijn hele leven hebben gegeven. Jullie hebben mij altijd gestimuleerd om door te 

lerenn en nu ben ik dan doctor! 

Tott slot, lieve Ester, bedankt voor je steun, kritiek, liefde en geduld! Jij bent de liefste. 

Bedankt!!!!! ! 

Sander r 
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