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NAWOORD D 

Mensen,, bedankt! 

Eigenlijkk wilde ik het hierbij laten, maar ik weet dat sommigen enigszins teleurgesteld zullen 

zijnn als ik hen niet uitgebreider bedank. Dus, daar gaan we. 

Allereerstt wil ik uiteraard mijn promotoren Floris Rutjes en Hans Schoemaker bedanken. Floris, 

ikk herinner mij nog goed mijn eerste stapjes in het synthese lab waarbij ik onder jouw 

begeleidingg para-methoxythioanisool heb geoxideerd tot het sulfoxide. Daarna maakte ik de 

overstapp van biokatalyse naar synthese, maar ik weet niet zeker of het 'succes' van deze reactie 

daarr de oorzaak van was. In ieder geval heb ik in de bijna zes jaar in het D-gebouw altijd een 

beroepp mogen doen op jouw onuitputtelijke kennis, tegen je mogen klagen als er weer eens iets 

niett ging zoals ik wilde en om je mogen lachen als de wijn weer rijkelij k vloeide. Door je 

verhuizingg naar Nijmegen werd het contact langzaam minder frequent, maar vaak niet minder 

intensief.. Bovendien maakte onze uitstapjes naar Oostenrijk weer een heleboel goed ('Wir haben 

einn kleines Problem...'). Als jij het voorstel voor dit project niet zo mooi had geschreven, had ik 

nooitt de berg van de Uhrturm beklommen. Hans, jij was al tijdens mijn stage bij biokatalyse 

mijnn 'baas'. Ik wil je ontzettend bedanken voor alle mogelijkheden die jij voor mij hebt 

gecreëerd.. Mijn scriptie, mijn stage bij synthese en vooral het promotieonderzoek dat hierop 

volgdee zouden er zonder jou toch heel anders uit gezien hebben. Ik heb ontzettend genoten van 

hett enorme samenwerkingsverband waar ons project maar een klein deel van uitmaakte en 

altijdd vol bewondering gekeken hoe jij iedereen met elkaar in contact bracht. Toch jammer dat 

wee de mensen uit Oostenrijk nooit naar Amsterdam hebben kunnen krijgen. 

Omdatt een promovendus nooit te veel begeleiding kan hebben wil ik ook graag Henk Hiemstra 

enn Jan van Maarseveen bedanken. Beste Henk, eigenlijk ben jij promotor nummer drie. In jouw 

groepp ben ik in korte tijd omgeschoold van biochemicus tot syntheticus. Ik heb ontzettend veel 

geleerdd van de werk- en literatuurbesprekingen en heb altijd met bijzonder veel plezier deel 

genomenn aan de probleemavonden. Je deur stond altijd open en ik waardeer de eerlijkheid 

waarmeee jij alles benadert. Bedankt ook voor het kritisch lezen van mijn manuscript, ik hoop dat 

ji jj  er uiteindelijk net zo tevreden over bent als ik. Jan, ook al bemoeide jij je bewust niet te veel 

mett mijn project en ook al zat je tot je middel vast in de stinkende blubber, ik kon toch altijd op 

jee rekenen met vragen en problemen. Vooral bij het begeleiden van studenten heb ik heel veel 

steunn van je gehad. Ik vind het erg leuk dat jij de biochemie in de groep nieuw leven inblaast en 

wiee weet komt het nog eens van een mooie samenwerking. 

Ikk wil hier ook even de gelegenheid nemen om officieel Richard Blaauw te bedanken voor zijn 

bijdragee aan dit onderzoek. Richard, ik denk dat jij misschien nog wel de meeste begeleiding op 

jee hebt genomen, vooral in de eindfase. Op elk moment van de dag stond je klaar om mij te 

helpenn met vragen over reacties, mechanismen, spectra, artikelen en hoofdstukken. Bedankt ook 

voorr het verzinnen van de route naar de 4-alkyIpiperidonen en vooral voor het eerste werk aan 

dee morfolines. Ik vind het erg leuk om een aantal van de verbindingen uit dit proefschrift terug 

tee vinden in de catalogus van Chiralix. 



Dee volgende die ik wil bedanken is Christien Schortinghuis. Beste Christien, eigenlijk hadden 

wee de afgelopen vier jaar gezellig naast elkaar op het lab moeten staan, maar ik denk dat we het 

err onder de omstandigheden (jij in Nijmegen, ik in Amsterdam) goed vanaf hebben gebracht. 

Ontzettendd bedankt voor al je hulp, vooral in de eindstrijd. Zonder jou zou ik al snel bij de 

pakkenn neer hebben gezeten. Bedankt ook dat je mijn paranimf wil t zijn, dat is een mooi besluit 

vann onze samenwerking. Ik denk met veel plezier terug aan al onze reisjes (vliegen in de 

businesss class, slapen in luxe hotels, dansen in dé disco van Namen, het beklimmen van bergen 

inn Oostenrijk, noem het maar op). Ik weet zeker dat we nog heel veel van elkaar gaan zien in de 

toekomstt en ik wens je veel succes met je nieuwe baan! 

Hoofdstukk 5 had niet geschreven kunnen worden zonder de inspanningen van Monique 

Wekking.. Beste Monique, je hebt in korte tijd heel veel mooie resultaten behaald, die nog zeker 

eenn vervolg zullen krijgen. Mijn studenten - Jordy Luten, Olaia Rodriguez Longarela, Frank van 

Holst,, Inês Albergaria en Sudi Jessurun - wil ik ook graag bedanken voor hun inzet en bijdrage 

aann mijn onderzoek. Jordy, jij had de pech dat ik nog maar net was begonnen toen jij bij mij 

stagee kwam lopen. Gelukkig kon jij zeer zelfstandig werken en dit heeft zeker zijn vruchten 

afgeworpen.. Na een hoop gepuzzel heb ik jouw resultaten om kunnen zetten in een mooi 

artikel.. Succes met je eigen promotieonderzoek, ik weet zeker dat je het er goed vanaf zult 

brengen.. Dear Olaia, thank you very much for your contributions to my research. I think you 

havee learned very much during your stay in our lab and I enjoyed having you as my student. 

Bestee Frank, onze samenwerking is niet altijd even soepeitjes verlopen, maar ik denk dat het 

uiteindelijkee resultaat naar aller tevredenheid was. Inês, I wil l never forget the rainy Parade. 

Thankk you for your enthousiasm and help in my research. Sudi, het was kort maar krachtig. Ik 

weett zelf hoe moeilijk het is om je met een biochemische achtergrond staande te houden in een 

synthesee lab. Succes met je verdere studie en we zullen elkaar vast nog wel eens zien op een 

Roetertoeter-reünie. . 

Ikk wil graag de (ex-)leden van de gebruikerscommissie, Pedro Hermkens, Marianne Castelijns, 

Marcell  Wubbolts, Elly Raemakers, Robert van der Drift, Birgit Schulze, Marion Pekelharing en 

Maartenn de Zwart bedanken voor de gezellige bijeenkomsten, de nuttige discussies en alle hulp 

inn dit project. 

Thiss project was in collaboration with the TU Graz and DSM Fine Chemicals Austria. Therefore, 

II  wish to express my gratitute to prof. Herfried Griengl, prof. Helmut Schwab, Peter Pöchlauer, 

Wolfgangg Skranc, Martin Fechter and Christoph Reisinger for their hospitality, useful 

discussionss and their contributions to this research. 

Ookk wil ik alle mensen bedanken van DSM Research die zich ingezet hebben voor dit 

onderzoek. . 

Driee dagen voor dat dit proefschrift naar de drukker zou gaan, kreeg ik de schrik van mijn leven 

tee verwerken toen bij een nachtelijke inbraak in mijn woning onder andere mijn laptop met 

daaropp zo'n beetje alles is gestolen. Dankzij de steun van velen heb ik in redelijk korte tijd toch 

dee schade weer kunnen herstellen en daarvoor wil ik mijn oneindige dank betuigen. 

Eenn aantal van mijn (ex-)collega's durf ik inmiddels ook mijn vrienden te noemen. Wim, jij bent 

daarr toch wel de belangrijkste van. Al tijdens het eerstejaarsweekend hebben wij een speciale 



bandd opgebouwd (voor welke vrouw ga jij tegenwoordig nog uit de kleren?) en in het D-

gebouww hebben wij elkaar weer herontdekt. Als mede-vieux/rosé/ sangria/cosmopolitan-

drinkerr brachten wij regelmatig het slechtste in elkaar naar boven, and I loved it! Bedankt dat je 

mijnn paranimf wil t zijn en speciaal hiervoor terug komt uit Boston. 

Ikk wil Alessia (ciao bella!) en Melle (lunch!) bedanken voor het ronddelen van proefschriften en 

anderee hulp die door de locatie van de andere paranimfen op hun schouders terecht kwam. 

'Inn mijn tijd' werden er regelmatig activiteiten buiten het lab georganiseerd: met z'n allen naar 

dee Efteling, skieën in Spaarnwoude en vooral elke zomer naar de Parade. Degenen die hierbij 

vaakk het voortouw namen - Angeline, Larissa en Kim - zorgden ervoor dat het sociale gebeuren 

inn de groep een hoogtepunt bereikte. Ik heb dat na hun vertrek nog proberen te handhaven, 

maarr dames, de overmacht was te groot. 

Naastt de eerder genoemden wil ik ook Arjan, Gerbert, Gertjan, Hans, Hue, Jan, Jeff, Johan, Jorg, 

Lourdes,, Mark, Martin B., Martin O., Olivier, Paul, Peter, Robin, Samantha, Sape, Tim, Tomasso, 

Willem-Jan,, Winfred en alle voormalige studenten en overige (ex)-werkgroepleden bedanken 

voorr hulp en gezelligheid. Hierbij behoren natuurlijk ook de (voormalig) bioboys Arnold, Boris 

(enn Linda), Martin en Stijn. 

Voorr alle ondersteuning op en om het lab gaat mijn dank uit aan Jan en Lidy voor de NMR, Han 

voorr de massa's, Hans en Jo voor de financiële administratie, Iwan voor de chemicaliën, Jaap 

voorr heel veel kopjes thee, Joep voor het draaiende houden van alle apparatuur (van oliepomp 

tott electrochemische cel) en Ren en Rob voor, tja, het zijn van Ren en Rob. 

Naa hard werken is het goed ontspannen en dan bij voorkeur in het gezelschap van collega's of 

vriendenn en een glaasje (of twee). De voornaamste plek van ontspanning was toch wel in de 

oude,, vertrouwde Roetertoeter, waar ik liters en liters vieux heb genuttigd. Spoelbakduikend, 

dansendd op de cola-automaat en vooral integrerend met eerste, tweede of achtste jaars heb ik 

menigg uurtjes in die mooie hoek gesleten. 'In mijn tijd' was de vrijdagmiddag borrel uiteraard 

eenn stuk drukker en gezelliger, maar ik wil mij nog graag af en toe laten verleiden tot één 

glaasje.. Ook veel plezier had ik in de etentjes of naar de Gieter met mijn beste vriendin Maud 

(nuu ook gezegd zonder drank op), logeerpartijtjes bij Remco en Hester, veldslagen tegen Pim en 

Frankk (game, set, match), druk doen met de leden (en aanhang) van Blue Spirit en de vooral de 

jaarlijksee skivakantie. De Knights en Queens of off-piste zorgden elk jaar weer voor een groots 

spektakel,, jammer dat het er komend jaar voor mij niet in zit (komen julli e naar de States?). 

Mij nn 'schoonfamilie' - Elvira, Lex, Chris en Thérèse - wil ik bedanken voor hun interesse en de 

altijdd fijne etentjes in Le Bock of Uliveto. 

Vann hoopje ellende tot doctor, zonder de steun en liefde van mijn familie zou ik het nooit zo ver 

geschoptt hebben. Lieve papa, mama, Mikel en Simone, bedankt voor al die jaren dat julli e mij 

gestimuleerdd hebben in mijn studie en promotie. Mama, ik heb het nu goed opgeschreven, maar 

ikk weet niet of het duidelijker is waar ik al die tijd mee bezig ben geweest. 

Lieve,, lieve Richard, al eerder genoemd als professionele rots in de branding, maar nog vele 

malenn belangrijker als vriend, maatje en geliefde. Jij bent mijn alles. 

Mcrda a 








