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DANKWOORD D 

Hett verschijnen van dit proefschrift betekent een einde aan vier jaar academisch 
onderzoek.. Gelukkig heb ik tijdens mijn promotie veel hulp en steun gekregen van velen, al 
dann niet op het chemische vlak, die ik hier graag wil bedanken. 

Allereerstt wil ik mijn promotoren, Prof. Schoemaker en Prof. Rutjes bedanken voor het 
beschikbaarr stellen van een promotieplaats en voor de onmisbare steun en begeleiding tijdens 
ditt promotie onderzoek. Hans, jouw vertrouwen, enthousiasme en brede blik heb ik als zeer 
motiverendd ervaren. Het stimuleren en het regelen van allerlei samenwerkingsverbanden 
hebbenn mij persoonlijk en daarmee ook het onderzoek een enorme stimulans gegeven. Floris, 
jouww enorme chemische kennis en nieuwe frisse blik waren zeer stimulerend en onmisbaar 
voorr dit promotieonderzoek. Ook wil ik je bedanken voor het kritisch doorlezen van het 
proefschrift.. Daarnaast heb ik de prettige en ongedwongen manier van begeleiden als zeer 
positieff  ervaren. Ik vind het een eer jouw eerste promovenda te zijn. 

Prof.. Hiemstra wil ik hierbij bedanken voor de gastvrijheid in zijn groep. Henk van 
eenn grotere afstand heb jij mijn promotieonderzoek gevolgd en mij als volwaardig lid in jouw 
groepp opgenomen. Jouw deur stond ook voor mij open, waarvoor dank. Ook Jan van 
Maarseveenn wil ik bedanken. Jan, je enthousiasme leerde ik pas kennen in de laatste fase van 
mijnn onderzoek. Chemisch gezien hield ik de boot iets af (wat jouw best frustreerde) maar 
jouww persoonlijke steun waardeer ik zeer. 

Specialee dank gaat uit naar Kim Tjen. Kim jouw enorme praktische bijdrage aan het 
onderzoek,, HPLC kennis en chemische discussies hebben ervoor gezorgd dat dit een beetje 
onss onderzoek is geworden. De prettige samenwerking op het lab, de DSM-uitjes (dat was het 
eigenlijkk voor ons), de congressen, het schaatsen, het skeeleren, het eten en het drinken kon 
niett anders dan uitgroeien tot een dierbare vriendschap. 

Ookk de hoofdvak studenten Dennis van Nooy en Hefziba ten Brink wil ik bedanken 
voorr hun bijdrage aan het onderzoek. Mede dankzij julli e inzet en doorzettingsvermogen is 
ditt onderzoek geworden zoals in dit proefschrift beschreven staat. 

Dee medewerkers binnen het Competence Centre Life Sciences Chemistry and 
Catalysiss bij DSM Research wil ik bedanken voor hun gastvrijheid en prettige samenwerking 
inn de afgelopen vier jaar. Met name de bijdrage van Theo Sonke is essentieel geworden voor 
ditt onderzoek. Theo, bedankt voor de enthousiaste begeleiding op julli e bio-lab, de 
biokatalysatoren,, de nuttige discussies en de ontspannen samenwerking. Ook Math Boesten 
will  ik bedanken voor zijn inzet en begeleiding bij de HPLC analyses. 

Hett plezier waarmee ik de afgelopen jaren heb gewerkt is voor een groot deel te 
dankenn aan de prettige sfeer binnen de groep. Een aantal mensen wil ik eerst apart bedanken. 
OmOm te beginnen Johan, labmaatje; de actie behoud Johan is zeer geslaagd geweest gevolgd 



doorr Andrea Bocelli terreur en een niet te stoppen stroom van grappen en lawaai die ik altijd 
mett veel plezier heb ondergaan en aan heb meegedaan. Mandy kort samengewerkt op het lab, 
maarr na zessen des te langer. Bedankt dat je mijn paranimf wil t zijn. Wim, niet alleen erg 
gezellig,, maar ook nog eens erg goed in het kritisch nakijken van mijn proefschrift, dank je 
wel.. Verder wil ik Peter, Robin, Sape, Richard, Jorg, Angeline, Jan, Gertjan, Martin, Mark, 
Mirandaa (bedankt voor de praktische basis), Cindy, Arjan, Willem-Jan, Winfred, Tim, Jeff, 
Alessia,, Ren, Samantha, Lourdes, Gerbert, Hue, Haiko, Daniël, Martijn, Hester, Boris, Stijn, 
Martin,, Brigitte, Arnold, Melle, Paymaneh, Hans, Danielle, Hilda, Annemarie, Antonin en alle 
anderee (ex-)leden en studenten bedanken. 

Voorr de hulp bij het gebruik van NMR en IR ben ik Lidy en met name Jan dank 
verschuldigd.. Joep wil ik bedanken voor het maken van de apparatuur die ik zo kundig stuk 
maakte.. Hans Meijer wil ik bedanken voor het afhandelen van bestellingen, congressen en 
DSMM bezoeken. Marjan voor alles wat er geregeld moest worden buiten de chemie om. Han 
Peeterss voor alle massa's die gemeten moesten worden. Rob bedankt voor het maken van 
verbindingenn op grote schaal en als helpdesk. 

Begonaa Aguilera wil ik bedanken voor de prettige samenwerking in het laatste jaar 
vann mijn onderzoek. Ook wil ik Piotr Nieczypor bedanken voor de praktische hulp bij de 
alkynn metathese. 

Dee collega's van het Emmaus College wil ik bedanken voor hun steun tijdens het 
lesgevenn en voor het begrip als ik wel eens minder tijd voor school had. De vriendelijke sfeer 
binnenn de nask sectie heeft het schrijven van mijn proefschrift zeker makkelijker gemaakt. 

Naastt de mensen die direct betrokken zijn geweest wil ik een aantal vrienden niet 
ongenoemdd laten, omdat de interesse die zij in mij toonden en de gezelligheid die ze gaven de 
afgelopenn jaren zeer belangrijk zijn geweest. Dus lieve Miek, Ilja, Casper, Micha, John, 
Lisanne,, Kees-Jan, Karen, Ron, Sally en Ondine bedankt. Barthold en Marjan ik ben julli e zeer 
dankbaarr voor julli e steun en interesse in mijn onderzoek en in mij. 

All  mijn ouders ben ik enorm dankbaar voor alle steun, vertrouwen en geloof in mij al 
diee jaren en voor julli e interesse in het onderzoek. Pap, een belofte tijdens het tweede jaar is zo 
gemaakt,, maar dat je hem ook zo enthousiast vervult, dank je wel. Mam, zonder jouw geloof 
inn mij had ik bepaalde stappen nooit genomen, ik ben je daar heel dankbaar voor. 

Lievee Bart, tenslotte dank ik jou voor je steun en raad in de afgelopen jaren en met 
namee in het laatste jaar, waarin jij in staat was mij achter de computer te schoppen terwijl het 
buitenn mooi weer was, me evengoed kon laten lachen en een ontwerp maakte voor de 
voorkant.. Al ben ik soms eigenwijs, ik waardeer het wel degelijk. Zonder jou was het vele 
malenn zwaarder geweest. 


