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Nawoord 
 

Er is geruime tijd overheen gegaan voordat de resultaten van mijn promotieonderzoek zijn 

vastgelegd in dit proefschrift. Maar nu is het zover en dat geeft een goed gevoel. Daarmee zijn 

de slapeloze nachten, de vragen van promotores of collega’s, de twijfels over dit figuurlijke  

zwaard van Damocles misschien verdwenen.  Ik had het veel eerder moeten doen, althans… 

Het voltooien van mijn proefschrift sluit een boeiende periode af, waarin ik continu scherp 

bleef op de laatste ontwikkelingen in dit veld van geneesmiddelenonderzoek. Immers, de 

meeste promovendi beschrijven slechts eenmaal de stand van zaken in hun proefschrift. Ik 

heb, door de fantastische vooruitgang in dit onderzoeksgebied de laatste jaren, meerdere 

malen delen van mijn werk opnieuw geplaatst in het huidige academische kader. Het lijkt 

bijna een wonder te constateren dat de ontdekkingen die in dit promotietraject zijn gedaan, 

nog immer actueel zijn en inmiddels worden geciteerd door collega wetenschappers en 

worden aangehaald in octrooien van bedrijven.  

 

Wetenschappelijk onderzoek is naast individuele ontwikkeling ook een gezamenlijke 

activiteit. Iedere onderzoeker steunt immers op het werk van voorgangers en ontvangt hulp 

van collega’s. 

Aan Gerrit-Jan Koomen ben ik veel dank verschuldigd voor zijn continue steun en richting 

in het promotietraject. Zijn pragmatische visie op de genees- en heelkunde heeft de vlam voor 

chemie bij mij ontstoken. Al vanaf het eerste studiejaar scheikunde was ik gegrepen door zijn 

verhalende en aansprekende manier van het overdragen van kennis. Of hij nou vertelde over 
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electronenzuigers en stuwers, of over de ontwikkeling van het molecuul penciclovir, de uit 

zijn lab afkomstige koortslipcrème, die je nu bij de drogist op de hoek koopt, ik hing aan zijn 

lippen. Ook later, toen ik stage ging lopen in zijn onderzoeksgroep, leerde ik veel over de 

chemie van biologisch actieve stoffen en planten. Het blijft fascinerend dat sommige 

natuurstoffen, ondanks dat ze natuurlijk door de plant nooit zijn gemaakt voor humaan 

gebruik, wel als geneesmiddel kunnen worden ingezet. Dat de term natuurlijk of plantaardig 

niet altijd onschuldig hoeft te zijn in het menselijk lichaam, vatte Gerrit-Jan samen in de 

gevleugelde woorden: “Als ik van iedere plant in mijn tuin een stukje proef, dan haal ik het 

einde van de tuin niet. En ik heb geen grote tuin.”  Zijn contacten met Solvay Pharmaceuticals 

hebben ertoe geleid dat ik daar een extra bedrijfsstage kon gaan doen. Deze succesvolle, 

directe samenwerking met het bedrijfsleven heeft daarna geresulteerd in een unieke, volledig 

door de industrie (3e geldstroom) gefinancierde promotieplaats in zijn onderzoeksgroep. 

Daarmee heeft hij laten zien dat hij ook in onderzoeksfinanciering zijn tijd ver vooruit was. 

De term “proef-schrift” heeft voor mij een letterlijke betekenis gekregen vanaf het moment 

dat we geregeld afspraken bij Plancius om de hoofdstukken van het manuscript door te 

nemen. Gelukkig beëindigden we die avonden vaak met koffie (cafeïne) en bittere chocola 

(theobromine),  beiden methylxanthines en niet selectieve adenosine receptor antagonisten, 

zodat we wel bij het onderwerp bleven. 

 

Ik ben trots dat ik Jack den Hartog als co-promotor mag noemen. Hij is richtinggever 

geweest van dit promotieonderzoek. Iedere twee maanden ging ik, soms samen met Gerrit-

Jan, naar Weesp om mijn vorderingen in het onderzoek met hem te bespreken. Jack heeft 

ruimte gelaten voor academisch onderzoek en toch heel gericht een serie stoffen weten laten 

maken die gebruikt konden worden in het lopende Parkinson onderzoek. Dit interne 

programma, waar nooit teveel over gesproken kon worden, heeft mogelijk gemaakt dat bijna 

alle verbindingen uit dit proefschrift werkelijk zijn getest op humane receptoren. Zijn 

nieuwsgierigheid en interesse in de farmacochemie hebben wezenlijk bijgedragen aan nieuwe 

ontdekkingen: “Het kon eigenlijk niet, maar ik heb ook deze serie purines toch even 

meegestuurd met onze eigen verbindingen”, heb ik Jack meerdere malen horen zeggen. Als je 

niet zoekt, zul je ook niet vinden. Door zijn vasthoudendheid zijn we te weten gekomen dat 
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“onze stoffen” unieke effecten hebben op de adenosine receptor, en hebben we twee octrooien 

kunnen verkrijgen op deze moleculen.  

 

Ook Ron Wever heeft wezenlijk bijgedragen aan het tot stand komen van dit proefschrift. 

Gedurende het onderzoek was ik regelmatig te vinden op zijn kamer. Soms om over de 

chemie te praten, vaker om te praten over boten en zeilen waar hij ook een liefhebber van is. 

Jammer dus, dat de door hem bedachte biocide toepassing van vanadium haloperoxidase 

enzymen in antifouling voor schepen  nog niet is doorgebroken. Ik dank Ron ook voor zijn 

aandachtige blik op het manuscript en voor zijn steun bij het afronden van de dissertatie. 

 

Speciale dank aan Geb Visser, die mij als student in de groep van Gerrit-Jan na een kort 

gesprek toe liet tot zijn afdeling medicinal chemistry voor een bedrijfsstage. Ik vond het 

schitterend om op zo’n ultra modern laboratorium te werken aan vaste fase, parallelle 

synthese. In een gloednieuw synthese blok mocht ik zonder grenzen palladium chemie 

onderzoek doen, met 96 reacties tegelijk. Op dat moment kon ik niet bevroeden dat ik die 

kennis in dit proefschrift zou gaan toepassen en later aan de Wageningen Universiteit samen 

met hem en Adri van den Hoogenband deze chemie verder zou ontwikkelen. Hij is de 

grondlegger geweest van diverse succesvolle onderzoeksprojecten met de Universiteit van 

Amsterdam en stond aan de basis van dit promotieonderzoek. Toen het Geb niet lukte om mij 

binnen het bedrijf te behouden, bood hij me een industriële promotieplaats aan in de groep 

van Gerrit-Jan. Een goede keuze achteraf met een succesvol resultaat, wat hij van een afstand 

is blijven volgen door zijn vertrek naar de Wageningen Universiteit. Ik herinner me nog het 

moment dat Gerrit-Jan me in zijn kamer riep en zei: “Melle, Geb is hier aan de telefoon, hij 

vraagt wanneer je begint in Wageningen”. Niet lang daarna zat ik in het kantoor naast hem te 

werken aan dendrimeren, magnetische nanodeeltjes, suikers en toxines, begeleidde ik aio’s, 

studenten, scholieren, stagiaires van Solvay, en gaf ik samen met Geb de colleges organische 

chemie en farmacochemie. Een mooie groep heeft hij daar opgezet waarin, als je hierop terug 

kijkt, baanbrekend werk is verricht. Helaas werd Geb getroffen door het noodlot en werd het 

onderwerp van dit proefschrift zijn ziektebeeld. Zeer veel waardering heb ik voor de wijze 

waarop hij het manuscript heeft doorgenomen, als chemicus en als kenner van de laatste stand 

van zaken van de geneeskunde in dit werkveld.  
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Dank ook aan Martin Wanner. Het is toch wonderlijk hoe lang Martin promovendi bezig 

kan houden met slechts één simpele reactie, de nitreringsreactie voor purines. Hem is het 

zeker een decennium gelukt.  Prachtig om te zien dat de Wanner reactie kan worden toegepast 

op zoveel typen purines en ook dat deze nitro groep zo goed kan worden omgezet in andere 

groepen. Ondanks dat Martin altijd kritisch was over de samenwerking met een industriële 

partner als Solvay, heeft het onderzoek ook de nitro- en nitrosogroep chemie op de kaart gezet 

in de farmaceutische sector en is Martin nu ook officieel uitvinder van de purine 

nitreringschemie geworden. Blij was ik, toen Martin me vroeg mee te werken aan een anti-

kanker medicijn, werkend zoals temozolomide maar dan gebaseerd op de nitreringsreactie. 

Het resultaat is een mooie publicatie over een triazeen gesubstitueerd purinemolecuul, dat 

uiteenvalt in diazomethaan voor DNA interactie én in de enzymremmer van het DNA 

reparerend enzym. De testen bij het Amerikaanse National Cancer Institute waren 

veelbelovend. De vele referenties naar ons werk tot op de dag van vandaag, zelfs in een 

officiële Food and Drug Administration Drug Approval Summary van temozolomide in 

combinatie met radiotherapie voor de behandeling van hersentumoren, geven aan dat de 

moleculaire duale aanpak een goede keuze was. Laten we hopen dat dit werk zal leiden tot 

nieuwe carcinostatica en therapieën.  

 

Zoals al eerder gezegd kan een goede samenwerking tussen de academische wereld en de 

industrie leiden tot unieke resultaten. Fundamenteel onderzoek en kennisoverdracht is een 

essentiële taak van de universiteit, maar de toepassing van die academische vindingen in de 

“normale buitenwereld” is vaak een traag proces. Veel gemakkelijker gaat dat wanneer er een 

team van specialisten  de weg kent naar de markt en doelgericht meedenkt. Zo’n team vond ik 

bij Solvay. Rolf Feenstra was het die op reis zelf had ondervonden hoe de malaria profylaxe 

Lariam ons centraal zenuwstelsel kan verstoren. Dat hij, ver voordat anderen dit wisten, de 

link legde met de adenosine A2A receptor gaf ons een grote voorsprong in het onderzoek. Veel 

plezier heb ik gehad met Adri van den Hoogenband in de palladium chemie. Eerst als student, 

toen ik met hem een snelle route bedacht naar het DavePhos ligand omdat Buchwald zijn 

route nog niet wilde openbaren. Daarna natuurlijk de medley van diverse palladiumchemie 

technieken beschreven in hoofdstuk 4. En wat ik erg heb gewaardeerd, is onze gezamenlijke 
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begeleiderrol van palladium stages aan de WUR. Ik ben trots dat wij de scope van de Suzuki 

reactie hebben kunnen vergroten met de alkyltrifluoroboraten en dat hebben kunnen vatten in 

een publicatie. Mia Pras-Raves en Jennifer McCormack, wat moet het mooi zijn om vooraf 

het verloop der dingen te kunnen voorspellen. Zij hebben het onderzoek bij de start enorm 

geholpen door de selectie van de juiste functionele groepen. Maar ook achteraf hebben zij 

onze monsters in de adenosine receptor weten te modelleren, zodat wij nu beter begrijpen hoe 

de stoffen werken in de hersenen. Ook Martin Tulp, de octrooispecialist, wil ik danken. Het is 

niet eenvoudig om een octrooi in te dienen, zeker niet als je dat samen moet doen met een 

jonge wetenschapper die de mores van octrooien nog niet machtig is. Heel veel heb ik geleerd 

van het octrooitraject dat we hebben doorploegd en, surprisingly en not to restrict the scope of 

this compliment in any way, heb ik daar nog dagelijks plezier van.   

 

Het laboratorium is een boeiende plek. Het is de plaats waar ontstaat wat daarvoor nog niet 

bekend was. Het is de plek waar de ervaren geesten hun kennis delen met nieuwe generaties 

practicanten, leidend tot nieuwe vindingen. Lidy van der Burg, Hans Bieraugel en Louis 

Hartog zijn van die sterke krachten die de chemische wetten in hun voordeel weten te 

gebruiken. Remko Detz, Maarten Kok, Ingrid Beers, Sanne Schilder en Rana Taher al 

Hussainy hebben grote bijdragen geleverd aan de synthetische routes die in het proefschrift 

staan beschreven. Teunie, Vicky en Tilmann waren trouwe labbewoners van het 

Koomen/Wever lab. 

 

Boris en Arnold, mijn geduldige paranimfen, wachtend op het finale manuscript: Nu is het 

eindelijk de tijd om de panden van het pinguïnpak glad te strijken. Met beiden van jullie heb 

ik leren onderzoeken, doorzoeken en nog beter zoeken. Prachtig toch dat de “Koomen groep”  

uit losse onderdelen zelf een HPLC bouwde en het concept steeds verbeterde, tot er ook nog 

een extra preparatieve HPLC stond. Unieke ervaringen en ook uiterst belangrijk voor de 

resultaten van onze onderzoeken. Het ophelderen van het purine nitrerings mechanisme met 

Boris is een prachtige nalatenschap aan de chemie: Een compacte, maar volledige studie met 

synthese, labellingstechnieken en geavanceerde NMR resultaten. 

 



Nawoord 

 202 

Tot slot wil ik familie en vrienden bedanken voor hun interesse en aanmoedigende woorden 

de afgelopen jaren.  

 

Mijn ouders, Dory & Koen: van jullie heb ik van jongs af aan geleerd dat studeren leuk kan 

zijn. Of het nu gaat om school, piano spelen, opera, schaatsen, roeien of zeilen: als je oefent 

word je beter. Zo is dat ook met chemie: het blijft leuk en wordt nog steeds leuker. Met dit 

proefschrift lever ik een stukje kennis aan de wetenschap van het geneesmiddelonderzoek. Er 

blijft nog het één en ander uit te zoeken, helaas. 

 

Romke & Tjitske, wat is het fijn om jullie in de buurt te hebben. De mysteries van 

scheikunde, biologie en heelkunde zijn jullie bekend. Gelukkig is dit mysterie nu af.  

En tot slot het laatste woord aan mijn lieve neefje Joost en nichtje Nadine: Hier is weer een 

boek, speciaal voor jullie geschreven. Jullie raken er aan gewend na de mooie boeken van de 

opa’s. Deze is toch echt weer anders en de moeite van het bekijken waard. Hij zit boordevol 

tekeningen die zelfs nog kunnen worden ingekleurd.  

 

Melle Koch 


