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VOORWOORD D 

Hett is zover, op een mooie zonnige dag in de nazomer van 2003 leg ik de laatste hand 

aann deze wetenschappelijke proeve. De promotietijd, een periode van wetenschappelijk 

onderzoek.. Het proefondervindelijk ontrafelen van de fysieke wereld om ons heen, die te 

lerenn begrijpen en daarmee te leren spelen. Oneindig boeiend en spannend. Maar ook vol 

tegenslagen,, lange dagen en een voortdurend raadplegen van wetenschappelijke literatuur 

enn het aanwenden van creativiteit en knutselvaardigheid. Ons leven speelt zich af in een 

wereldd vol mysteries die het waard zijn te worden ontdekt, bovendien lijk t er door alles een 

doordachtee lij n te lopen. Gek eigenlijk, dat juist wetenschappers, die zich toch zo bewust zijn 

vann de uniekheid en complexiteit van het universum, maar al te vaak geloven dat deze grote 

blokkendooss niet is ontworpen, maar door toeval is ontstaan. Een soort onlogisch toeval dat 

niett zou leiden tot, en daarmee onrecht doet aan, de uiterst fijne balans waar de 

natuurkundigee wetten zich in bevinden. Ik heb de afgelopen vier jaar met veel bewondering 

onderzoekk gedaan in deze wereld en genoten van de speciale rol die vooral de synthetische 

organischee (bio)chemie hier in heeft. 

Datt dit proefschrift er nu ligt, is vooral te danken aan mijn beide promotoren, prof. 

Floriss P. J. T. Rutjes en prof. Henk Hiemstra. Floris, jouw oplossend vermogen behoort tot de 

bestee reactiemedia en heeft vaak geleid tot succesvolle inzichten. Bovendien waren je 

enthousiasmee en positieve insteek een grote stimulans de afgelopen jaren. Nijmegen is dan 

well  ver weg, maar je nam alle tijd voor overleg, (telefonische) discussie en persoonlijk relaas 

enn dat heb ik enorm gewaardeerd. Ook bedankt voor al het gedegen en snelle correctiewerk. 

Henk,, jouw liefde voor ons vak oogst bewondering. Ik heb veel geleerd van de vele 

discussiess en je heldere uitleg rond reactiviteit en reactiemechanismen. Maar ook voor 

problemen,, (teleurstellende) resultaten en persoonlijke issues stond je deur altijd open en dat 

wass een hele belangrijke steun. Bedankt voor je dagelijkse supervisie, ideeën en het grondige 

correctiewerk.. Daarnaast waren prof. Hans E. Schoemaker en Dr. Jan van Maarseveen 

onmisbaarr voor het slagen van dit project. Hans, het onderzoek steunde voor een groot deel 

opp jou initiatie en interesse. Met veel plezier heb ik gewerkt aan mede jouw ideeën en het 

toepassingsgebiedd voor olefinische aminozuren op academische wijze uitgebreid. Jouw 

talentt om met mensen om te gaan en te voorzien in de juiste randvoorwaarden hebben 

bijgedragenn tot een zeer plezierige onderzoekstijd. Bedankt voor je interesse, de wekelijkse 

meetings,, correcties en de vele gesprekken. Jan, ook al werkte ik niet aan solid-phase chemie, 

diketopiperaziness of moeilijke lactamizeringen, jouw interesse en enthousiasme voor mijn 

onderzoekk leidde maar al te vaak tot hele goede ideeën en nieuwe werklust. De weg naar 

jouww deur was altijd een plezierige en de manier waarop jij tijd nam, ook al had je geen tijd, 

iss bijzonder. Bedankt voor alle hulp en betrokkenheid, ook buiten de chemie. De 

hoofdvakstudentenn Jetze van Beijma en Monique Wekking wil ik bedanken voor hun 

bijdragee aan dit proefschrift. Jetze, je hebt je volop uitgeleefd op de vijf-ringen die je een 

lastigee onderzoekstijd hebben bezorgd. Bedankt voor je inzet en hopelijk vindt je een mooi 

plekjee voor jouw talenten. Monique, door jouw gedreven werkinstelling was het plezierig 

omm je te begeleiden en met jouw onderzoek heb jij de basis gelegd voor de cyclizaties van 

allylischee N,0-acetalen. Bedankt daarvoor en veel succes in je verdere loopbaan. Peter, die 



careerr move naar de eerste verdieping leidde tot een hele gezellige lab tijd waarvoor ik je wil 

bedanken.. Over vele onderwerpen hebben we gediscussieerd, geklaagd en gelachen, maar 

muziekk was er altijd. Peter en Monique, ik ben blij dat julli e paranimfen willen zijn om met 

mijj  deze periode af te sluiten. Kim, speciale dank gaat naar jou, want voornamelijk door 

jouww enthousiaste arbeid is hoofdstuk drie tot stand gekomen en ik had daar nog maar 

weinigg aan toe te voegen. Ook wil ik je bedanken voor de enthousiaste wijze waarop je mij in 

hett begin wegwijs hebt gemaakt in het lab. Larissa, mede door jou enthousiaste rondleiding 

leekk het me leuk in Amsterdam te beginnen! Jij introduceerde me in de wereld van de 

onnatuurlijkee aminozuren en de typische amsterdamse communicatie waardoor ik me snel 

thuiss kon voelen op het lab. Ook konden we interessante discussies voeren als er tenminste 

niett iemand tussen ons in het duits stond te schreeuwen. Het continue gezellige geklets 

tussenn jou en Kim heb ik best nog lang gemist. Uit datzelfde tijdsbestek wil ik ook Mandy en 

Johann bedanken, die mede de eerste tijd in de Amsterdamse laboratoria tot een plezierige 

maakten.. Verder hebben natuurlijk vele labgenoten (Amsterdam & Nijmegen) mijn 

promotietijdd kleur gegeven: Angeline, Bastiaan, Bart, Christien, Daniel, Elsbeth, Gertjan, 

Hanss B., Hester, Hue, Ines, Ivo, Jan D. (2x), Jef, Jeff, Jim, Jordy, Jorg, Koen, Lourdes, Maarten, 

Maik,, Martin, Martijn, Michael, Olivier, Paul, Ricardo, Richard, Robin D., Robin B., Rudmer, 

Samantha,, Stefan, Tomasso, Willem-Jan, Winfred en Wim. Daarnaast waren de volgende 

mensenn onmisbaar vanwege al hun ondersteunende diensten en dank ik ze van harte: Jaap, 

Hans,, Han, Iwan, Jan G. (ook voor de roeterseiland toernooien!), Jan-Meine E., Joep, Lidy, 

Marjan,, Ren, Rob en de medewerkers van het centraal magazijn, de glasblazerij en de 

schoonmaaksters.. Dank gaat ook uit naar Theo Sonke, Math Boesten en Ben Dassen van 

DSMM research voor de gastvrijheid en hulp bij de enzymatische omzettingen in het DSM lab, 

naarr Gerjan Kemperman voor de gastvrijheid en hulp bij het experimenteren met ionic 

liquidss in de laboratoria van Organon en naar Rene de Gelder van de Universiteit Nijmegen 

voorr de razendsnelle kristalstructuurbepalingen. Ook buiten het lab gebeurden belangrijke 

zakenn die een stempel heb gedrukt op deze periode. In het speciaal wil ik noemen de 

klimmerss Jurriaan, Gerbert (|), Alessia, Sabine, Jasper D. en Rene (julli e hebben mij de liefde 

voorr het klimmen bijgebracht), de Blizzard-avonden met Johan, Robin en Jasper K. (for the 

horde...),, Crossroads International Church en de Prime-Timer's die hebben meegeleefd, 

waaronderr Michael en Martijn. Daarnaast wil ik alle vrienden en kennissen met wie de 

begrippenn spanning en ontspanning inhoud kregen bedanken. Ik wil ook mijn naaste familie 

enn schoonfamilie bedanken, want ik ben mede door wie zij zijn. Ten slotte zijn er een aantal 

bijzonderee mensen waarbij afstand en tijd er niet toe doen: Bouke, Josse, Leggy, Martine. En 

err is er één liefste waarbij afstand en tijd er wel toe doet! 

Tott slot dank ik boven alles God voor iedere ademtocht, molecuul en atoom, wonder 

enn natuurkundige wet, ofwel voor die ontzagwekkende vingerafdruk die we allemaal 

kunnenn zien met eigen ogen. En het is goed om hier een punt achter te zetten. 

Septemberr 2003 



ScienceScience without religion is paralyzed, religion without science is blind 

-- Albert Einstein 

PlansPlans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed 

-- Solomon 




