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Nawoord 

Vier jaar op het lab werken, gevangen in tweehonderd bladzijden een 

wetenschappelijke samenvatting van de afgelopen periode in Amsterdam. Het mag echter duidelijk 

zijn dat het onderzoek beschreven op deze pagina's onmogelijk was geweest wanneer er niet van 

allerlei kanten hulp en betrokkenheid was geweest, en dat er dan ook een groot aantal mensen heeft 

bijgedragen aan de totstandkoming ervan. Op deze plaats wil ik graag iedereen bedanken die op 

directe of indirecte wijze betrokken is geweest bij hetgeen beschreven is in dit boekje. Van de 

gelegenheid wil ik gebruik maken om een aantal mensen hier met name noemen. 

Allereerst mijn promotor prof. dr. Koomen. Gerrit-Jan ik wil je bedanken voor de 

mogelijkheid die je me gaf om te promoveren, het vertrouwen datje de afgelopen jaren in mij hebt 

gesteld en de vrijheid die ik kreeg in mijn onderzoek. 

Graag wil ik ook prof. dr. Chris Kruse, dr. Geb Visser en dr. Axel Stoit noemen en 

bedanken voor de prettige samenwerking gedurende de afgelopen vier jaar. 

Op deze plaats wil ik ook Martin noemen: om te voorkomen dat ik jou in elke alinea weer 

opnieuw tevoorschijn tover (iets wat ook jij vast niet op prijs stelt) wil ik je hier in één adem 

bedanken voor de enorme stroom chemische adviezen, kritische noten en practische hulp 

gedurende de afgelopen vier jaar. Ook het nauwgezet doornemen van het manuscript was 

geweldig. 

Bij het doorlezen van dit boekje zult u veel aantreffen dat niet door mijzelf is uitgevoerd, 

maar gedaan is door studenten tijdens hun hoofdvakstage. Siu Ching, jij was de eerste. Zuurkast 

en NMR apparaat waren wat aan de hoge kant en ook onze nasi/badminton sessie vergeet ik nooit 

meer! Jacco, jij had de chemie helemaal in de vingers, helaas was je ook fervent fan van 

Feyenoord en het scheelde weinig of jij had voor Jens een teunheusje geregeld bij de prof! Samen 

met Jens uiteindelijk toch een acceptabel onderkomen gevonden, zodat de verhuizing vanuit 

Duitsland snel geregeld was en de synthese van 'gummies' kon aanvangen. Peter, jouw curry's 

zijn onoverwinnelijk, ook op de piste ben je niet te verbeteren, dus ik vrees dat ik het dan toch in 

de zaal van je moet winnen! Sander, naast het chemische bakken was je in het weekend altijd druk 

met hamburgers en friet bakken. Ik denk dat jij je weg in de IT wel zult vinden. Michael, tja, ik zal 

jouw dankwoord niet eens proberen te evenaren; ik denk dat ik daar nog maar even over blijf 

dromen. Jouw directheid was verwarrend maar even vaak ook verfrissend; ik denk dat ik je aan het 

einde nog een mooi koekje van eigen deeg heb weten te geven. Stijn, wat denk je, zullen wij 

samen nog een aantal bruggen bouwen, maar als je heup dan weer gaat zweten ben ik weg. 

Fantastisch dat jij mijn nimfje wilt zijn! Edwin, jouw precieze manier van werken verraadde 
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Nawoord 

onmiddelijk je analytische interesse. Jouw dichterlijke aanleg was meesterlijk. Erwin, mijn laatste 

student, met altijd de föhn in de aanslag heb je nog een flink aantal xestomanzamine analoga 

gemaakt. Helaas had ik geen tijd meer om ze te verwerken. Karin, jij was de enige "zevenweekse" 

studentjammer datje niet bij ons stage bent blijven lopen. Ik hoop dat jullie tijdens de stage net zo 

veel lol hebben gehad als ik; het was leerzaam (vaak ook op squash gebied). Bedankt voor jullie 

enthousiaste inzet, ik weet zeker dat jullie bij het doorbladeren jullie eigen experimenten terug 

zullen vinden. 

NMR metingen zijn vaak onmogelijk, maar zeker ondenkbaar zonder de enthousiaste hulp 

van Jan. Jan en Lidy, bedankt voor jullie interesse en hulp bij het opnemen van allerlei spectra. 

Han Peeters ben ik veel dank verschuldigd voor het opnemen van een groot aantal massaspectra. 

Voor alle proefjes heb je uitgangsstoffen nodig en de flitsend snelle verzorging van tal van 

bestellingen door Hans is van onderschatte waarde. 

Natuurlijk mogen de leden van de werkgroep niet onvermeld blijven: Richard (altijd in voor 

een gezellig bijeenzijn), Arthur, Jim, Hermen (al een flinke tijd geleden tot paranimf 

gebombardeerd, fantastisch dat jij het ook nog steeds leuk vindt), Herman, Arnold, Paymaneh 

(Venetië was gezellig en ik weet zeker dat dit niet in het engels hoeft!), Stijn (de ideale collega?), 

Paola (your friendship and hospitality are great), Hansje, Hans, Lidy en alle (ex-) studenten, ik wil 

jullie graag bedanken voor de samenwerking en gezelligheid op het lab, en vaak ook daarbuiten. 

Met name vrijdagmiddagen, Great Dalmuti, Ardennen, Abe Lenstra en het kerstfeest (STAMPpot) 

schieten mij hier te binnen. 

Ook wil ik hier nog even stilstaan bij de soepelheid van Ronald, waardoor ook op het 

allerlaatste moment het regelen van sleutels en verschillende andere dingen geen enkel probleem 

vormde. 

Zonder afbreuk te willen doen aan hun ondersteuning op het lab, zal ik me Joep en Lies 

altijd herinneren in verband met onze volleybal activiteiten (hup organisch). Gelukkig had 

iedereen, na minstens twee keer het universitair sporttournooi gewonnen te hebben, zo'n fel 

begeerd uva t-shirt. Ontspanning van de grijze massa kun je prima bereiken door een potje 

volleybal of squash en ik wil alle medespelers bedanken voor de gezelligheid tijdens en na deze 

inspanning. 

No matter what, mijn ouders stonden altijd klaar om te mij te steunen. Ik weet nog goed het 

laatste duwtje dat nodig was om inderdaad dan toch maar dat verschrikkelijke natuurkunde in het 

vakkenpakket te kiezen. Als ik iets in mijn kop had dan.... 

Tenslotte, nog één maal, wil ik hier Martin bedanken, voor de geweldige en 

onvoorwaardelijke steun en aandacht, zowel binnen als buiten de chemie: tüüüt! 
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