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Dankwoord Dankwoord 
Naa vier jaren van promotieonderzoek is het dan zover, het dankwoord kan 

wordenn geschreven. Een niet onbelangrijk deel van dit proefschrift, want de meesten 

diee deze woorden nu lezen, hebben zich - hoogst waarschijnlijk - nog niet gewaagd 

aann alle hoofdstukken die hieraan vooraf gaan. En dat geeft goed weer dat zo'n 

promotietijdd veel meer is dan jezelf insluiten in een lab en bezig te zijn met het 

verzamelenn en analyseren van eindeloze rijen getallen en spectra. Bij het verrichten 

vann mijn promotieonderzoek ben ik dan ook dank verschuldigd aan velen die mij in 

zeerr uiteenlopende manieren hebben geholpen en gesteund bij het tot stand komen 

vann dit proefschrift. 

Inn de eerste plaats wil ik mijn promotor Prof. Dr. Wybren Jan Buma bedanken. 

Bestee Wybren, ik heb in die vier jaren veel van je geleerd als het ging om je 

enthousiasmee voor het onderzoek, het leren verwoorden van wetenschappelijk 

verantwoordee redeneringen en conclusies en - zeker in de beginperiode van mijn 

promotieperiodee - je enorme kundigheid als experimentator. Ik moet wel toegeven dat 

ikk enigszins blij was datje het steeds drukker begon te krijgen met andere bezigheden 

inn de aanloop naar je hoogleraarschap, zodat ik niet langer meer achter je aan hoefde 

tee hollen door het lab om te zien aan welke knoppen je had gedraaid. Ik wil je verder 

inn het bijzonder bedanken voor de mogelijkheden die je me hebt geboden om mijn 

onderzoekk te presenteren op diverse congressen en voor je inspanningen om in een 

relatieff  zeer korte tijd mij te helpen bij het realiseren van dit proefschrift. 

Dee leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor het doornemen van 

hett manuscript van mijn proefschrift en het zo heuselijk voordragen van hun 

bedenkingen.. Hierbij wil ik in het bijzonder mijn dank uiten voor een tweetal 

samenwerkingsverbanden.. De samenwerking met Prof. Dr. Hans Hofstraat 

(Universiteitt van Amsterdam / Philips Nat. Lab.) ten aanzien van het onderzoek aan 

donor/acceptorr stilbenen en Prof. Dr. Leo Jenneskens en Dr. Cees van Walree 

{Universiteitt Utrecht) aangaande het onderzoek aan l,r-bicyclohexylideen. Voor hun 

bijdragee aan de theoretische kant van dit laatste onderzoek wil ik graag Dr. Joop van 

Lenthee en Leonard Schmal (Universiteit van Utrecht) bedanken. Erkentelijk ben ik 

ookk voor de mogelijkheid om in het lab van Fysisch Organische Chemie enkele 

221 1 



Dankwoord Dankwoord 

metingenn te hebben kunnen verrichten. Hiervoor mijn dank aan hen die me daar bij 

hebbenn geholpen. 

Meetapparatuurr die goed functioneert heeft één nadeel, het kan ophouden met 

goedd functioneren! In zo'n geval is het fijn om te weten dat je altijd een beroep kan 

doenn op de expertise van Dick Bebelaar, Michiel Groeneveld, Jos Scheijde en Rolf 

Sitterss - en tot voor enige tijd Ton Vronik en Peter Waterman. Beste Dick, bedankt 

voorr je zeer gewaardeerde betrokkenheid bij het onderzoek en alle technische hulp 

waarmeee je me de afgelopen vier jaren hebt bijgestaan. Wat betreft het laatste, dank ik 

jee in het bijzonder voor je steun bij het opnieuw in gebruik nemen van de "nieuwe 2n-

opstelling""  en de snelle en zeer praktische oplossing waarmee een verwarmbare 

injectorr voor deze opstelling in gebruik kon worden genomen. Als het ging om je 

betrokkenheidd bij het onderzoek noem ik je inspanningen om die "antieke" Cary 

spectrometerr tijdelijk weer leven in te blazen en het in ere herstellen van een 

"prehistorisch""  oventje voor metingen aan gascellen, hetgeen uiteindelijk mijn eerste 

onderzoeksprojectt aan donor/acceptor stilbenen aanzienlijk heeft bespoedigd. 

Naastt dat ik Michiel, Jos en Rolf bedank voor hun technische ondersteuning 

alss het ging om het oppoetsen van kristallen of spiegels, digitaal ongemak, of het 

preparenn van gascelletjes, heb ik de vele "werkbesprekingen" met hen erg 

gewaardeerd.. In dit opzicht kan het frequente bezoek aan die brouwerij bij de molen 

inn het begin van mijn promotieperiode niet onopgemerkt blijven. Samen met Michiel, 

Jos,, Rolf evenals Werner Humbs (haalde veel van zijn beste Nederlandse one-liners 

uitt reclame commercials), Michiel van der Meer (bleek toch de drijvende kracht 

achterr veel werkbesprekingen te zijn), Emile van Veldhoven (de man die nooit om 

tekstt verlegen zit) en Dick ter Steege (was reeds halverwege zijn promotie 

transfervrij)) hebben die "werkbesprekingen" geleid tot een hele fijne tijd! 

Inn het bijzonder wil ik mijn "kamergenoot" Dick ter Steege bedanken, met wie 

ikk het onderzoek en de bijbehorende tegenslagen - maar zeker ook de idiote situaties 

diee zich hebben voorgedaan - heb kunnen delen en relativeren. Dick, daarnaast wil ik 

jee bedanken dat je hebt toegezegd om als paranimf op te treden bij de verdediging van 

mijnn proefschrift. Ook in het bijzonder wil ik de twee fantastische bergtochten samen 

mett Michiel, Dick en Werner noemen. Er gaat niets boven een lange slopende 

treinreiss te midden van lege bierblikjes op weg naar Zuid-Duitsland om vervolgens -

weerr of geen weer - de top van de Watzmann of de Mahnkopf te beklimmen. 
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Alss promovendus bij Fysisch heb ik de werksfeer binnen de groep - ondanks 

hett "gedonder" vanuit de vijfde verdieping - altijd als stimulerend en goed ervaren. 

Naastt Wybren, Dick B., Michiel G., Jos, Rolf, Michiel, Dick, Emile en Werner, 

hiervoorr mijn dank aan: Conny Scheper. David Marks, Hong Zhang - thank you for 

yourr meticulous reading of this thesis -, Grzegorz Balkowski, Corinne Lagrost, 

Remonn Dolevo, Alexander Wirtz, Mattijs de Groot, en natuurlijk in het bijzonder 

Anoukk Rijs. 

Buitenn het Roeterseiland gaat mijn dank onder andere uit naar vrienden en 

bekenden.. Wat betreft het L.D,g. H.E.B.E., natuurlijk lezen wij dikke boeken, maar 

hett komt niet vaak voor dat we er zelf één schrijven! Bedankt voor julli e interesse in 

mijnn werk en de mooie momenten die bij het oplichten van het "tipje van de sluier" 

allemaall  begonnen. Uiteraard ook hier mijn dank aan mijn dispuutgenoot en vriend 

Mennoo Haesen die ik bereid heb gevonden om als paranimf mij bij te staan bij de 

verdedigingg van dit proefschrift - Menno bedankt voor al die IJ'tjes voor zessen en het 

"sparren"'' op de fiets . 

Nu,, zeker aan het eind van de rit, wil ik graag mijn ouders en mijn zus 

bedankenn voor hun onvoorwaardelijke steun, vertrouwen en liefde. Pap en mam, ik 

benn julli e in het bijzonder dankbaar voor de steun en vrijheid die julli e mij hebben 

gegevenn bij het afronden van mijn studie en julli e betrokkenheid bij het wel en wee 

vann mijn promotieperiode. Sas, ook ji j bedankt voor je interesse, steun en vriendschap 

enn natuurlijk voor jou samen met Stefan heel veel geluk gewenst! 

Hett mooiste van mijn hele promotieperiode is zonder enige twijfel dat ik 

Anoukk heb leren kennen. Lieve Anouk, bij het afronden van dit proefschrift heb ji j het 

dichtstt bij me gestaan en dat zal niet altijd even makkelijk zijn geweest. Jouw liefde 

enn je kijk op de dingen heeft me de afgelopen tijd absoluut geholpen om de energie en 

motivatiee te vinden om mijn proefschrift af te ronden en om de keuzes te maken voor 

watt daarna te gaan doen. Ik hoop dat ik in de aanloop naar jouw promotie, en zeker 

ookk in de jaren daarna, hetzelfde voor jou kan betekenen. Tot slot ook mijn dank aan 

jouww familie voor hun betrokkenheid en interesse bij het tot stand komen van dit 

proefschrift. . 

Rolff  Arjan Rijkenberg 

Amsterdam,, 30 januari 2002 
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