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Dankwoord 

 

Na vier mooie jaren, vele experimenten, cursussen, reisjes naar mooie congressen en 
het schrijven van dit proefschrift zit het er dan echt op. Het geeft een goed gevoel dat 
het nu echt klaar is. Het is echter ook jammer, want deze mooie tijd komt helaas niet 
meer terug. Gelukkig heb ik deze tijd beleefd met vele mensen die mij geholpen hebben 
om dit mooie proefschrift mogelijk te maken (ook al hebben sommige mensen het niet 
door gehad). Mocht ik iemand in mijn dankwoord niet noemen, dan bied ik hiervoor mijn 
excuses aan.  

Als eerste wil ik graag mijn promotor bedanken. Henk , bedankt dat ik de mogelijkheid 
heb gekregen om binnen jouw werkgroep een promotieonderzoek te doen. Ook voor het 
vertrouwen in mij ondanks mijn aparte “afkomst”. Tijdens deze vier jaar ben ik niet alleen 
gegroeid als chemicus, maar ook als mens. De mogelijkheden die ik heb gehad waren 
echt geweldig. Als er weer eens een goed congres in een mooie plaats in Europa of 
zelfs Amerika was, hoefde ik het, bij wijze van spreken, niet eens te vragen of ik er heen 
kon. Verder de vrijheid die ik tijdens mijn onderzoek kreeg gaf mij veel ruimte om dingen 
te onderzoeken. Ook al kostte dat af en toe een beetje veel aan oplosmiddelen, hiervoor 
mij excuses. Naast het labwerk waren er natuurlijk andere leuke activiteiten. Zeker de 
probleemavonden vond ik altijd heel leuk en interessant om daaraan mee te doen. Ik 
hoop dat dit bij jou ook zo is overgekomen. Ik weet dat het soms zwaar was om een 
hoofdstuk van mij te corrigeren, maar ik hoop dat jij tevreden bent met het eindresultaat. 
Ik in ieder geval wel! 

Ook mijn co–promotor, Steen , hartelijk bedankt. Voor jou was het misschien nog 
zwaarder om de eerste versies van mijn proefschrift door te lezen, maar ik heb aan jouw 
feedback veel gehad. Ook buiten het schrijven om was jij altijd bereid om mij te helpen; 
door de vele discussies over het onderzoek hebben wij toch een redelijk beeld van alles 
gekregen, ook al is er nog wel wat uit te zoeken. Wij gaan ongemerkt samen toch een 
tijdje terug, doordat ik samen met Asbjørn op het St. Michaël College heb gezeten. Het 
is fijn om te horen dat het goed met hem gaat.   

En dan is er natuurlijk Jan v M . Ik ben nog nooit zo’n enthousiast persoon tegen 
gekomen als jij. Toen ik als HLO–analytisch chemicus op de UvA kwam met de vraag 
of ik een stage kon lopen binnen de werkgroep was dat geen probleem. Jij zag niet mijn 
gebreken, maar jij zag de mogelijkheid om mij om te scholen. Ik denk dat jij dit uiteindelijk 
goed hebt gezien. Ik kon jou altijd lastig vallen met een vraag, ook al had jij het altijd 
veel te druk. Verder hebben wij mooie reisjes beleefd via de ORCA–meetingen. Het was 
nooit vervelend om met jou naar deze congressen te gaan. Ik zal ook niet snel mijn 
eerste zweefvlucht vergeten: dubbele loopings en bochten met veel g–krachten waren 
echt niet normaal. Ik vond het echt super. Als laatste wil ik jou bedanken dat jij in mijn 
commissie wilt deelnemen. 

Graag wil ik ook de andere commissieleden bedanken: prof. dr. J. N. H. Reek , prof. 
dr. A. M. Brouwer , prof. dr. P. Timmerman  (ook voor de stageplaats tijdens mijn HLO–
afstudeerproject), prof. dr. ir. R. V. A. Orru  en prof. dr. F. P. J. T. Rutjes . I especially 
like to thank prof. dr. S. Connon  from Dublin for taking part in my committee.  
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Voor mijn promotieonderzoek is er een aantal mensen geweest waarvan ik veel heb 
geleerd. Jasper , jij had de zware taak om mij organische chemie te leren. Toen ik aan 
mijn HLO–afstudeerproject begon, had ik eigenlijk nog nooit synthetisch werk gedaan. 
Dus ik moest alles leren. Bedankt dat jij het geduld had om dit aan mij te leren. Ook mijn 
begeleider tijdens mijn master–onderzoek, Sape, wil ik heel erg graag bedanken. Door 
jouw hulp en kennis heb ik me verder weten te ontwikkelen. Ook na mijn master–stage 
hadden wij nog vaak contact. Even een sigaretje roken en even bijpraten was altijd 
gezellig. Ook voor het doorlezen van een aantal hoofdstukken van dit proefschrift wil ik 
je graag bedanken. Door jouw feedback is het een beter verhaal geworden. Ook Jan D  
was betrokken bij mijn master–onderzoek. Ook jij was altijd beschikbaar en ik kon jou 
altijd om hulp vragen. Uit dit onderzoek is toch een mooie publicatie gekomen. Ook de 
andere twee “lab–oudjes” wil ik graag bedanken. Martin W , jij bent toch een soort 
‘lopende organische encyclopedie’. Bedankt voor alle hulp en dat jij altijd kritisch naar 
mijn resultaten keek. Mijn excuses voor de zwavellucht die af en toe op het lab hing. 
Squashen tijdens de lunch was ook een leuke bezigheid. Dan is er natuurlijk het 
stralende zonnetje, Hans B . Ook jij bedankt voor de toch altijd gezellige sfeer en 
positieve kijk op het leven.  

Dan zijn er natuurlijk mijn paranimfen: Stanimir  en Roel . First I want to thank you both 
for being my paranimfs. Stanimir , we started around the same time more or less. It was 
nice to have you as my fellow PhD–student. The course we had to take at 
Schiermonnikoog in snowy November and the exam we had to take was kind of tricky. 
Thanks for the help with peptide related chemistry and I am curious how your thesis will 
look like. Roel , bedankt voor de leuke tijd die ik met jou op het lab heb gehad. Als ik er 
even niet was (wat nog wel eens gebeurde!) was jij er om mijn studenten te helpen. 
Verder de vele sportsessies die wij tijdens de lunch hadden waren een mooie manier 
om te ontspannen. Dan hebben wij natuurlijk ook nog een te gek congres bezocht in 
Amerika (misschien was de roadtrip er naar toe een stuk leuker…). Dan waren er verder 
nog de ‘leuke’ ideeën van jou en Ginger om te gaan vissen. Ik kan mij er nog een keer 
herinneren ergens in het noorden van Nederland; dat was volgens mij niet de beste keer 
om te gaan vissen, maar toch ook wel weer een ervaring. Gelukkig waren andere keren 
een stuk beter. Ginger , jij niet alleen bedankt voor het vissen, maar ook voor de tips aan 
het begin van mijn promotieonderzoek. Het was mooi om te horen dat Alma en jij nu 
toch samen een kindje hebben gekregen. Jochem , het congres in Namen was nog niet 
zo slecht. Het was altijd gezellig even een bakkie te doen en slap te ouwe hoeren. Verder 
even naar de sportschool was altijd goed en ontspannend. Ik heb gehoord dat jij ook 
goed op weg bent met je proefschrift. Succes met afronden!! Linde , squashen, fitnessen 
en voetballen: daar was jij altijd wel voor in.  Dat waren toch wel relaxte momentjes 
tijdens de afgelopen vier jaar. Bedankt voor de tips met betrekking tot de lay–out van 
mijn proefschrift en natuurlijk voor het organiseren van het kleiduivenschieten, dat was 
wel echt top!! Gaston , jij nog veel succes met je promotieonderzoek. Het was toch nog 
bijna gelukt op het WK. Elize , we worked only for a small time together at the 
Roeterseiland, but I would also thank you for the fun we had during that time.  

Dit proefschrift zou niet tot stand zijn gekomen zonder de hulp van een groot aantal 
getalenteerde studenten. Het begon allemaal met twee echte Zaankanters: Luuk  en 
Gydo . Ik was blij dat ik jullie als eerste studenten had gekregen. Jullie konden allebei al 
goed zelfstandig werken. Luuk , ook al staan de resultaten van jou niet in dit proefschrift, 
jouw studies naar de 2–aminobenzimidazool katalysator hebben toch wel geholpen. 
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Toen al had jij vele creatieve ideeën en volgens mij komt dat goed van pas bij jouw 
promotieonderzoek. Gydo , jij begon met het project om de analogen van kinidine te 
maken. Door jouw onderzoek bleek het voor mij niet meer zo moeilijk om het [1.2.2]–
analoog te maken. Ook als master–student kwam jij weer bij mij terecht en ging jij weer 
verder met het analogen project, nu alleen de [3.2.2]–analogen. De eerste twee 
analogen had jij al snel gemaakt, maar de derde bleek toch vrij lastig te maken (daar 
weet ik alles van). Ook de katalyse met de analogen had jij gedaan en ik moet zeggen 
dat alles goed reproduceerbaar was. Gelukkig kon jij ons cadeau voor je master–
diploma goed waarderen. Merande , jij was net als mij een HLO–student en de opvolger 
van Luuk voor het project van de 2–aminobenzimidazool katalysator. Het lukte jou om 
de katalysator te maken, alleen daarvoor was een extra CH2–groep voor nodig. En toen 
kwam Suze. Eerst had jij al een heel mooi overzicht gemaakt van alle synthetische 
routes naar kinine en kinidine. Voor mijn proefschrift heb ik hieraan veel gehad. Maar 
ook jouw harde werken naar het ontwikkelen van de 2–aminobenzimidazool katalysator 
zonder de CH2–groep en de ureum katalysator is zeer nuttig geweest voor mijn 
onderzoek. Ook alle rookpauzes die wij hebben gehad waren toch wel gezellig. And then 
Jan came with the great idea, that I had to supervise a chica from Spanje. Andrea , your 
preliminary studies towards the synthesis of substituted 2–alkylidenequinuclidines has 
finally resulted in a nice chapter in this thesis (but I am not done with you yet). Max en 
Michiel , jullie werk staat niet beschreven in dit proefschrift, maar het heeft wel geholpen 
om iets meer inzicht in de katalyse te krijgen. Vervolgens kwamen er drie bachelor 
studenten die een goede impuls gaven om hoofdstuk 3 af te ronden. Roy , door jouw 
harde werken voor katalysator syntheses en screening (wel genoeg stof in het monster 
doen) zijn wij toch mooi op de sulfonamiden katalysatoren terecht gekomen. Ook al 
rinkelde het wel eens in je zuurkast (ken er nog één). Rosa , jouw eerste katalyse 
experiment gaf gelijk 99% ee; ik was best wel jaloers maar toch ook heel blij. Suzanne  
door jou zijn wij uitgekomen op diphenylmethaanthiol als het beste nucleofiel voor de 
additie reacties. Als laatste kreeg ik nog een studente die als zij te veel koffie drinkt af 
en toe rare dingen zegt. Dieuwertje , ik vond dat helemaal niet zo erg. Dat jij verder ging 
met het meer toepasbaar maken van de chemie in hoofdstuk 3 vind ik zeer interessant. 
Veel succes met je promotieonderzoek. Jamie , although you were not directly my 
student, thanks for doing the catalysis with some of the analogues. This has provided a 
nice table in chapter 4. Naast verschillende mensen waarmee ik direct heb 
samengewerkt, is er ook een groot aantal mensen binnen de werkgroep waarmee ik een 
leuke tijd en goede discussies heb gehad: Martin B , Sandrine , Maxime , Tomasso , 
Merel , Channan , Bart , Rowan , Danijela , Isabel , Nabil , Elma , Jordy en Martien .  

Dan is er natuurlijk een groot aantal mensen buiten de werkgroep die ik graag wilt 
bedanken. Als eerste Jan G ; jij hoorde eigenlijk bij onze werkgroep. Als ik een structuur 
van een molecuul moest toekennen, was jij nooit te beroerd om dit te doen. En ook al 
was de structuur helemaal toegekend, dan ging jij toch nog naar verder bewijs zoeken. 
Ook bedankt voor de leuke sfeer tijdens het Roeterseiland voetbaltoernooi. Dat ik de 
laatste doelpunten van het Organische team had gemaakt, vind ik toch wel speciaal. 
Ook Els  en Jan M  bedankt voor de hulp met de ophelderingen van de structuur. Voor 
de exacte massa’s wil ik eerst graag Han bedanken. Ook toen jij al met pensioen ging 
en het massa–apparaat stuk was, wilde jij mij nog steeds helpen. Gelukkig kon ik terecht 
op de VU voor de laatste berg massa’s. Elwin  bedankt dat jij tijd voor mij hebt vrij 
gemaakt. Ook andere mensen binnen het E–gebouw wil ik graag bedanken voor de 
leuke sfeer en samenwerking: Sandra , Rene, Rosalba , Mona Lisa , Fred , Zohar , Lidie , 
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Ruben , Bart , Evelien , Annnemarie , Taasje  (onze bodybuilder), Erik  (als er weer een 
formuliertje moest worden ingevuld) en Danny  (voor het verbinden van mijn 
oorlogswond). Ik moet zeker even stil staan bij twee mensen die ik vaak heb lastig 
gevallen (sorry hiervoor): Remko  en Sander . Bedankt voor jullie hulp met de chirale 
HPLC en het testen van chirale hydrogeneringen (ook al staan de resultaten niet 
beschreven in dit proefschrift). Also Tatu  thanks for the help with the pKAH 
determinations and Tomislav  thanks for the nice time in Maastricht. Ron W  en Louis  
ook bedankt voor de vragen met betrekking tot biokatalyse. Ron  en Johan  zonder jullie 
was de practicumbegeleiding toch een stuk zwaarder geweest. Ook mijn favoriete 
glasboer, Eduard , wil ik graag bedanken. Door jouw slappe grappen en weghalen van 
bergen glaswerk was het voor mij een stuk makkelijker om te werken. Verdere 
ondersteuning van het magazijn heeft hieraan ook bijgedragen. Ook de mannen van het 
Roeterseiland voetbaltoernooi: Richard , Peter , Sander , Robin  en Jelle  bedankt dat ik 
als niet–voetballer toch met jullie heb mogen spelen. De sfeer was altijd top!!  

Buiten de universiteit zijn er ook genoeg mensen die ik graag wil bedanken. Als eerste 
ma en pa. Ook al heb ik jullie tijdens de middelbare school wel eens een slapeloze nacht 
bezorgd, ik denk dat jullie wel trots op mij zijn. Ik heb altijd het gevoel gehad dat jullie in 
mij geloofden en door de mogelijkheden die jullie mij gaven heb ik mijzelf toch goed 
weten te ontwikkelen. Ook al begrepen jullie niets van mijn onderzoek, jullie waren toch 
altijd zeer geïnteresseerd in wat ik aan het doen was. Als jullie mij ergens mee konden 
helpen, stonden jullie altijd voor mij klaar. Niels , ook jij bedankt voor alles. Toen ik terug 
kwam uit Barcelona wilde ik echt niet meer thuis wonen. Gelukkig was jouw huis net 
klaar en het was groot genoeg voor ons tweeën. Dat ik twee jaar bij jou kon wonen en 
een eigen plekkie had was echt top. Als ik weer eens geen zin had om voor mezelf te 
koken, kon ik altijd een bordje mee–eten bij de Molenaartjes. Mark  en Amy , bedankt 
hiervoor. Tijdens alle bordspelletjes (scrabble, risk en rummikub) die wij samen hebben 
gespeeld, bleek toch wel dat ik de beste was. Nu Marley  in jullie leven is gekomen, 
wordt jullie gezin steeds meer compleet. Romano  en Michelle , ook jullie bedankt voor 
jullie interesse. Verder Romano , super bedankt dat jij mijn kaft hebt willen maken. Het 
is echt onwijs mooi geworden. Ook al onze chille sportzondagen waren altijd goede 
ontspanmomentjes. Michael , fijn om te zien dat alles weer goed met je gaat! Dat doet 
mij echt goed. Verder moet jij eens stoppen met het kijken van films zonder mij. Anders 
hebben wij niks meer te kijken. Ik woon nu ruim twee jaar in mijn eigen huis en het was 
niet zo mooi geworden dankzij jou, Koen .  Super bedankt dat jij dit voor mij hebt willen 
doen. Ik heb echt een plekkie waar ik me thuis voel. We moeten snel maar weer eens 
afspreken. Verder zijn er nog: Menno , Javier , Craig , Geoffry , Gino , Jim  en Mike . 
Jongens bedankt voor de vele pokeravondjes, paintball sessies of gewoon even chillen 
aan het Zwaansmeer. Bob  en Irma , ook jullie wil ik bedanken. Doordat ik ben gaan 
kickboksen, heb ik veel discipline gekregen. Zonder jullie was ik niet zover gekomen. De 
prettige sfeer en de pittige trainingen gaven mij altijd energie en motivatie om weer 
verder te gaan. Er was niks beter dan dat ik na een training amper mijn t–shirt uit kon 
doen omdat al mijn spieren pijn deden. Osu!!!!!!  

Also to my friends (Marta , Peter , Laura , Gonzalo , Pablo , Luca , Sean, Kader , Eva and 
Lorena ) from Barcelona I like to say thanks. First for the amazing time I had when I lived 
there (the Cool–off will never be the way it was, right Laura?) and also for the time 
afterwards. It is a shame that everybody is leaving Barna, but hopefully we still see each 
other in other parts of Europe. 
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Andrea  (chicatje), the last three years have been amazing and special. Although we live 
more than 1000 km apart, it doesn’t feel like that. It is cool that we still can see each 
other once a month and the best thing is that you live with me now for a while. We have 
been to amazing places in this time and for sure a lot more places will come. Thanks for 
all the support you gave me (especially those sometimes weird WhatsApp–messages) 
and for going picky through my thesis. Soon you will have to do the same and for you to 
know I will do that for you too. Te quiero, guapa!!! Also to my family (Javier , Isabel  and 
Marta ) from Spain I like say: muchos gracias para todo. You made me feel at home right 
away.  

 

Arjen 


