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Dankwoord

Voordat dit proefschrift "echt" begint, wil ik de mensen bedanken die geholpen

hebben bij het tot stand komen ervan. Allereerst mijn promotor Jan Teuben. In

het begin botsten we nog wel eens, maar ik kijk met plezier terug op mijn vijf jaar

in Groningen. Nadat ik ongeveer een jaar in Groningen was, kwam Bart Hessen

als UHD onze groep versterken. Zijn enthousiasme voor zijn oude jeugdliefde

Vanadium heeft er voor gezorgd dat dit boekje een stuk dikker is geworden dan

ik ooit gedacht had.

De leden van de beoordelingscommissie Prof. Dr. R.M. Kellogg, Prof. Dr. G. van

Koten en Prof. R. Poli wil ik bedanken voor het doornemen van het manuscript

en de suggesties die daaruit volgden.

Een proefschrift waarvan anderhalf hoofdstuk gebaseerd is op NMR-schaal

reacties kan niet geschreven worden zonder een goed NMR-team. Henk

Druiven, Wim Kruizinga, Jan Herrema en Klaas Dijkstra, bedankt voor jullie hulp

bij alle LT, RT, HT, 1H, 13C, 19F, 31P, 51V, COSY, NOESY en HETCOR metingen.

En als het niet lukte met NMR, omdat de verbindingen paramagnetisch waren,

dan stond Auke Meetsma paraat voor een kristalstruktuurbepaling. Verder

bedank ik alle vaste medewerkers voor hun ondersteunend werk, met name

Harm Draaier, Jan Ebels en Jannes Hommes voor het uitvoeren van de element

analyses, Oetze Staal voor het doen van de polymerisatie-experimenten, Andries

Jekel voor de GPC en GC-MS metingen, Jan Helmantel voor technische

ondersteuning, Berend Kwant voor het gebruik van de dichtheidsmeter, en Peter

Budzelaar voor de theoretische berekeningen en nuttige tips voor de discussie

hierover.

Ook voor het praktische werk heb ik de nodige ondersteuning gekregen.

Allereerst mijn enige hoofdvakstudent Ton Hubregtse. Helaas heb ik hem een

onderzoeksvoorstel gegeven waarin vooral ligandvariaties voorgesteld werden

die onduidelijke of instabiele verbindingen opleverden. Toch heeft hij veel



belangrijke informatie weten te krijgen over de niet gebrugde Cp-amido

complexen. I would like to thank Hans Grablowitz and Stéphanie Catillion for

their contributions to this thesis. Although both of them only stayed in the lab for

a short time, their synthetic work was a big help for me.

Als ik iets geleerd heb tijdens mijn verblijf in Groningen, dan is het wel dat voor

goed werk een goede sfeer noodzakelijk is. Patrick, jij bent er mede

verantwoordelijk voor dat mijn sportieve uitspattingen nu alleen nog maar

plaatsvinden in de kroeg. Al die avonden snookeren, darten, poolen en visueel-

vrijgezellen deden mij veel goed. Maar ook de avonden met de klaverjasclub

(Tessa, Loes, Marco1, Marco2, Patrick en Cindy) en de kookclub (Isabel, Sergio,

Giansiro, Marco, Patrick, Cindy en Stéphanie) zal ik niet snel vergeten. Ik bedank

verder alle zaal- en labgenoten voor goede discussies in de labzaal en foute in

de koffiekamer: Bas, Beatrice, Bodo, Chris, Daan, Dirk, Edward, Erik, Esther,

Geert-Jan, Hans, Helena, Jeannette, Jeroen, Johan, Joop, Kees, Koert, Luis,

Marc, Marten, Menno, Minze, Nathalie, Patrick, Piet-Jan, Pietro, Reinder,

Reinout, Stephan, Susanna, Thomas, Weidong, Winfried, Wolter en Wouter. Met

een speciale vermelding voor Gerda, met wie ik menig sneakje heb meegepikt

(en bedankt voor de tekeningen!).

Mijn ouders wil ik bedanken voor hun liefde voor en interesse in mij, ook als ik

weer eens weken niets van me liet horen. Het is heerlijk om te weten dat ik altijd

iemand heb om bij aan te kloppen.

Tot slot Judith. Bedankt, voor alles wat je in de afgelopen jaren voor me gedaan

hebt, maar vooral omdat je tijdens mijn schrijfperiode kon tolereren dat ik bij je in

kwam wonen, terwijl ik met mijn gedachten juist steeds verder weg ging.


