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Voorwoord d 

Naa vele uren op het lab te hebben doorgebracht, na vele miskleunen te hebben 

weggedronkenn en na gelukkig ook vaak genoeg het gelukzalige gevoel te hebben gekend als 

dee reacties wel lukten, zit mijn promotietijd er bijna officieel op. Ik moet bekennen dat ik de 

tijdd op het lab als zeer plezierig heb ervaren en weet zeker dat ik nog vele malen met 

weemoedd terug zal denken aan mijn tijd op het Roeterseiland. Dat deze periode nu succesvol 

kann worden afgesloten is te danken aan een groot aantal mensen die mij gedurende de 

afgelopenn jaren hebben geholpen. 

Daaromm wil ik ten eerste mijn dank uitspreken aan mijn promotor Prof. Henk 

Hiemstraa en mijn co-promotor Dr. Jan van Maarseveen. Henk, bedankt voor de geboden 

mogelijkheidd om dit onderzoek te verrichten en het vertrouwen dat u in mij had. Ondanks 

datt ik door mijn onderzoek een buitenbeentje in de groep was, kon ik altijd op u steun 

rekenenn en werden mijn resultaten altijd met de bekende kritische en nuchtere blik bekeken 

watt menig maal het abrupte einde van mijn tochtjes op de zegekar betekende. Jan, jouw 

grenzelozee enthousiasme heb ik al die tijd zeer gewaardeerd en bewonderd, hoewel ik 

daardoorr wel af en toe onterecht de zegekar dreigde te beklimmen. Ontzettend genoten heb 

ikk van alle besprekingen, de congressen en de borrels waar we samen hebben gelachen. Veel 

waardevollerr nog, dan alle chemische tips en lol, was voor mij jouw steun in moeilijke tijden. 

Medee dankzij jouw luisterend oor en medeleven kreeg ik weer plezier in de chemie en 

hiervoorr ben ik je ontzettend dankbaar. Het artikel in Jangewandte Chemie betekent voor mij 

dann ook een prachtige afsluiting van onze samenwerking. Tevens wil ik Henk en Jan ook 

hartelijkk bedanken voor het snelle enn zorgvuldige correctiewerk van mijn manuscripten. 

Hett begeleiden van de studenten Martijn Postma, Jasper Dinkelaar, Martin Vlaar en 

Vanessaa Appelman waren voor mij hele leuke en leerzame ervaringen. Martijn, dankzij jouw 

doorzettingsvermogenn wist je na 8 maanden afzien toch een methode voor de resolutie van 

BICOLL te vinden. Ik moest wel even wennen aan je pionierswerk op het gebied van films en 

muziekk downloaden, maar toen ik tijdens de lunch van "Dude, where is my car?" kon 

genietenn was alles vergeven en vergeten! Jasper, als klimmer kan geen berg hoog genoeg 

zijn,, maar de chemische heuvels die wij voor je bedacht hadden bleken toch wel 

buitencategorie.. Zowel de synthese van P,N-liganden als wel het enzymverhaal waren 

uitdagendee projecten. Bij deze mijn complimenten dat je na het tevergeefs testen van 101 

conditiess toch steeds weer vrolijk op het lab verscheen. Over Martin kan ik kort zijn: een 

goedee jongen, getrokken uit de juiste klei! Het organische vuur ontbrandt ook bij jou nog 

wel.... Vanessa, dat je als biochemicus naar het D-gebouw kwam om daar een ingewikkeld 

molecuull  in elkaar te sleutelen toonde al aan dat je een dame met pit bent. Ik heb genoten 

vann je altijd opgewekte stemming en heb bewondering voor de manier waarop je je staande 

wistt te houden in het syntheselab en ben benieuwd wat er nog in Groningen zal voortvloeien 

uitt jouw inspanningen. 

Anderee mensen die mij chemisch uit de brand hebben geholpen zijn Prof. Floris 

Rutjes,, Prof. Hans Schoemaker, Adri van de Hoogenband, Prof. Jan Verhoeven, Dr. Joost 

Reek,, Rieko van Heerbeek en Dr. Olivier David. Floris en Hans, ik heb in Amsterdam maar 

spaarzaamm mogen genieten van julli e chemische kennis, maar ik weet zeker dat die schade 



dee komende jaren in Nijmegen zal worden ingehaald! Adri, jouw bereidheid om met je 

ongelooflijkee kennis van de palladium-chemie een oplossing te vinden voor de introductie 

vann de fosfinegroepen in BICAP heb ik zeer gewaardeerd. Jan Verhoeven wil ik bedanken 

voorr zijn enthousiaste meedenken over de splitsingspatronen in de NMR-spectra. Joost, jouw 

ideee om BICOL uit te rusten met dendrimeren heeft Alessia en mij de nodige frustraties 

gebracht,, maar ik denk dat het eindresultaat zeker bevredigend is te noemen. Rieko, jij als 

ongekroondee dendrimeerkoning bent van veel waarde geweest met al je synthese en analyse 

tips.. Olivier, I want to thank you gratefully for the thorough finishing touch concerning the 

'hot'' Staudinger chemistry. 

Voorr de nodige afleiding tussen het kolommen door hebben vooral mijn naaste 

collega'ss op het lab gezorgd. Alessia, al kwam onze chemische samenwerking maar 

moeizaamm tot stand, op een hele hoop andere gebieden klikte het gelukkig prima. We 

kwamenn elkaar dan ook overal tegen, zoals bij HomKat, op het (zaal)voetbalveld en op 

meerderee congressen en symposia. Bedankt voor alle humor en gezelligheid en ondanks dat 

dee dendritische BICOL liganden bloed, zweet en tranen hebben gekost, vond ik onze 

samenwerkingg een prachtig en zeer amusant avontuur. Sape, na mijn verhuizing naar de 

eerstee verdieping kwam ik met jou op één lab te staan en ik heb ontzettend veel plezier 

beleefdd aan die laatste periode. Jouw advies, halverwege mijn promotietijd, om alle zooi in 

dee gracht te donderen en met een nieuw onderwerp te beginnen heb ik gelukkig niet 

opgevolgd,, maar je meeste andere opmerkingen zetten doorgaans meer zoden aan de dijk. Ik 

denkk dat we hebben laten zien dat de Friese-Westfriese een skoftige combinatie kan wezen. 

Alessiaa en Sape, ik ben ook heel blij dat julli e mij als paranimf terzijde willen staan. 

Hett begin van mijn promotietijd speelde zich af op de begane grond, waar tijdens een 

moeilijkee tijd Robin, Bastiaan, Lourdes, Martijn en Jim voor de juiste sfeer op het lab 

zorgden,, waarvoor mijn dank. Gedurende die tijd was ik ook getuige van een opbloeiende 

liefdee tussen mijn linker en rechter zuurkastburen wat een heel speciale ervaring was! Robin 

enn Lourdes, met veel plezier kijk ik terug op o.a. de voetbalavonturen, de vakantie in 

Frankrijkk en de bruiloft in Spanje en het kan toch bijna geen toeval zijn dat we nu wederom 

weerr buren zijn in het Wijchense. 

Dee "oude" garde met Mark als leermeester, Arjan als voorganger, Jan Dijkink voor de 

juistee praktische tips, Martin, Winfred en Willem Jan voor de nodige afleiding en Kim, 

Larissa,, Angeline en Wim als sfeermakers zorgden ervoor dat ik me direct thuis voelde in de 

Hiemstraa groep. Meer van mijn generatie waren Richard (voor alle antwoorden, live muziek 

enn nu samen bij Chiralix), Johan (voor de decibellen en de verse vis), Mandy (als gids, 

hospita,, en voor de kritische-noot-van-achter bij de besprekingen) en Boris (voor de 

scherpzinnigee analyses) waar ik veel mooie momenten mee heb beleefd. Verder wil ik alle 

anderee collega's van het D-gebouw bedanken voor alle hulp en collegialiteit: Ren & Rob, 

Jorg,, Stijn, Martijn, Paul, Monique, Hue, Elsbeth, Gertjan, Hans B., Remco & Hester, Stefan, 

Tomasso,, Maik, Michael, Gerbert, Ines, Ivo, Ricardo, Robin B., Rudmer, Daniel, Jordy, 

Maarten,, Jasper, Sabine, Rene, Stephane, de meer bio-georienteerde collega's Martin, 

Paymaneh,, Gerrit-Jan, Arnold, Melle, Remco, Tillman & Vic, Ron, Louis, Herald, en alle 

anderee collega's. 

Omdatt bij de synthese van liganden ook de katalyse hoort, ben ik veel te vinden 

geweestt op de negende bij HomKat. De behulpzaamheid was altijd groot, zodat ik als 



organicuss toch nog met de nodige katalysekennis de UvA kan verlaten. In het bijzonder wil 

ikk Bert S., Raymond, Rieko, Fabrizio, Maarten, Gerard, Mark, Vincent, Piet, Paul, Gino, Jitte 

enn Erik ontzettend bedanken voor alle hulp, tips en humor. Naast de pret op het lab waren 

allee zaalvoetbalpotjes met de meeste van julli e niet alleen een prachtige uitlaatklep voor mij, 

maarr heb ik daar ook hilarische, temperamentvolle en wonderschone voetbalmomenten 

mogenn beleven. Bedankt daarvoor! 

Vann onmisbare waarde waren ook alle vaste krachten van het D-gebouw. Jan, tijdens 

hett meten van de vele NMR-etjes was jij altijd opgewekt aanwezig. Je voetbalverhalen, je oog 

voorr vrouwelijk schoon en je liefde voor goede muziek (keep the rock alive!!) schepte een 

gezamelijkee band. Ook stonden Lidy en Jan Meine altijd klaar met raad en daad bij NMR 

problemen.. Han, ik ben je zeer erkentelijk voor de (nauw)keurige massametingen van al mijn 

brouwsels.. Hans M., je zorgde niet alleen voor de vrolijke noot tijdens de koffie, maar 

handeldee ook alle financiële zaken correct af. Willem B. en later Iwan, bedankt voor alle hulp 

mett de chemicaliën. Jan Fraanje en Kees Goubitz wil ik bedanken voor het meten van alle 

kristalstructuren.. Joep, als de man met de twee rechterhanden heb je me meerdere malen uit 

dee brand geholpen! Marjan bleek een onmisbare schakel in onze vakgroep; bedankt voor al 

hett papierwerk wat je me uit handen hebt genomen. En tenslotte wil ik Jaap ontzettend 

bedankenn voor al je bakkies, die vaak net zo sterk waren als je verhalen! 

Naastt alle chemici wil ik ook alle andere vrienden niet onvermeld laten. De 

westfriesee gezelligheid was en is altijd een mooie manier om de zinne te verzette. Mark & 

Irene,, Rob & Bianca, Martijn, Ymie, Barry & Annemarie, alle godenzonen die door de jaren 

heenn in KGB 3, 4 en 5 de sterren van de hemel speelden, de vriendinnen van Margreet (met 

aanhang),, alle neven en nichten en alle andere bekenden op wiens steun en gezelligheid ik 

doorr de jaren heen heb kunnen rekenen: PROOST! 

Mij nn directe familie en schoonfamilie wil ik bedanken voor het bieden van een solide 

thuisbasis,, waar ik altijd op kan terugvallen en waar ik mijn verhaal kan doen. Pap en mam, 

bedanktt voor alle steun en interesse tijdens mijn studie en promotietijd en voor de stimulans 

omm steeds de studierichtingen te kiezen die ik het leukst vond. Ik heb het altijd enorm 

gewaardeerdd dat julli e ondanks de ingewikkelde materie toch altijd enthousiast vroegen wat 

ikk had uitgevoerd en of er nog vooruitgang was geboekt. Paula & John, ik hoop dat het voor 

julli ee 'economen' ooit nog eens duidelijk zal worden waarom ik uit liefde voor het vak vier 

jaarr lang voor een zuinig loontje op het lab proefjes heb uitgevoerd en waarom ik gedurende 

diee periode mijn overuren niet opschreef, mijn vakantiedagen niet allemaal opnam en 

termenn uitkraamde als "geen resultaat is ook resultaat" en dat allemaal in verband met een 

onderzoekk over flip-flap spiegelbeeld dingen, wat nooit af leek te komen en waarvan het nut 

verr te zoeken lijkt . Al moet ik er zelf ook niet al te lang over nadenken. Marco, ik weet zeker 

datt je trots op me bent. 

Margreet,, het is geweldig om iemand als jij naast me te hebben. Samen met Michael 

vormenn julli e een onuitputtelijke bron van geluk en kracht. Samen staan we sterk!! 

Septemberr 2004 
> > > 





Arss Longa, Vita Brevis 

(Dee kunst is lang, het leven is kort) 

Hippocrates s 




