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Dankwoord Dankwoord 

Terugkijkendd op ruim vier jaar onderzoek moet ik vooral denken aan al die mensen die er een 
ge-wel-di-gee tijd van hebben gemaakt. Allereerst mijn collega's van de werkgroep bio-
organischee chemie. Mijn promotor prof. Koomen ben ik zeer dankbaar voor alle vrijheid die 
ikk genoten heb bij de uitvoering mijn onderzoekingen. Beste Gerrit-Jan, ook al liep ik de deur 
vann je kamer niet plat, bedankt voor al het vertrouwen dat het toch nog een beetje goed zou 
komen.. De gemiddelde lengte gaat er in ieder geval op achteruit nu ik vertrek! Zonder 
Martin'ss tips, trucs en dagelijkse plannen was te veel van dit onderzoek nooit van de grond 
gekomen.. Een idee is maar een idee maar als er niemand is die weet hoe je het moet uitvoeren 
dann ben je nog nergens! Bedankt ook voor alle squash-overwinningen en alle keren dat je 
gelijkk had en ik het stiekum niet geloofde en het toch zelf ging proberen. Brigitte, bij veel van 
watt hier beschreven staat heb ik me laten inspireren door jouw onderzoek. En dat kwam 
alleenn maar omdat ik er op zo'n prettige manier aan heb mogen meewerken, bedankt 
daarvoor!!  Ook allebei bedankt voor de mooie avonden met vuurkorven en zo. Arnold was 
mijnn langstlevende AiO-broeder die ik nog net op de finish voor wist te blijven. Allemaal 
onzinn natuurlijk want die zogenaamde wedstrijd van ons vond ik nooit belangrijk (maar ik 
benn wel eerder, ha!). Veel duidelijker staan je enorme preciezigheid en hulpvaardigheid me 
voorr de geest. En natuurlijk je openlijke irritaties over allerlei bureaucratische zaken en alle 
mooiee gesprekken die daarover gevoerd konden worden. Wanneer is je oratie? Veel succes bij 
Solvay!!  I am grateful to Paymaneh for the good times and conversations (with serious and 
absolutelyy non-serious subjects) we had in the laboratory. Sorry voor de verschrikkelijke grap 
diee we ooit met je hebben uitgehaald ("Oh no, it gained weight!"), ik moet er nog om lachen. 
Veell  succes in Groningen of waar dan ook op de wereld. Hans was mijn buurman op het lab 
maarr helaas niet al die tijd. Vroeger was alles beter: muziek (en vooral het volume daarvan), 
politiek,, sport, chemie, waarover waren we het eigenlijk wél eens...? Toch werden je cynisme 
enn opbouwende kritiek gemist op zaal 228 het laatste jaar. En ook dat we heel erg vaak 
moestenn lachen! Melle stond ineens onaangekondigd voor mijn neus als student, zoals in 
goeiee bio-traditie. Als collega-AiO liet je altijd graag alles uit je handen vallen als ik een 
probleempjee had met computers, literatuur of dat soort dingen. En daarbij kon je vaak heel 
ergg raak uit de hoek komen, heerlijk! Boris, volgens mij is het allemaal een beetje begonnen 
opp je afstudeerborrel (die een dag of drie duurde) met Linda als onmisbare katalysator. 
Bedanktt voor alle dingetjes die op het lab voorbij kwamen en je vaak onthutsend simpele 
oplossingenn voor problemen (en mensen). De nog veel belangrijker rest kun je hier ergens 
benedenn lezen bij het hoofdstuk vrienden voor het leven. Veel mensen heb ik maar voor 
korteree tijd meegemaakt in onze werkgroep. Floris, helaas vertrok je net toen dit onderzoek 
eenn beetje van de grond begon te komen. Toch hoop ik datje de uitwerking van enkele van je 
oorspronkelijkee plannen terug kunt vinden in dit boekje! Tilman en Vic, Hansje van der 
Linden,, Daniela Berta, Le Tanh Phuoc, Judith Barends, Winfred Beijersbergen van 
Henegouwenn ("Heeii, goooi dzie barrr nogguszzz volll...!" ) en Herman ("het geheim van het 
universumm in de palm van je hand"), alle studenten van anderen en gasten voor kortere tijd: 
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bedankt!!  De biochemie-invasie heb ik overleefd. Ron, Louis, Rokus, Naoko, Zulfi, Robert-

Jan,, Filitsa en Ranya bedankt voor julli e geduld als ik weer eens niks snapte van julli e 

plaatjess en ook voor de soms wat verwarde gesprekken in japans-grieks-nederlands-

pakistaanss dialect. Petra, Lies, Marjan en Loes: julli e enthousiaste hulp bij werkbriefjes, 

urenlijsten,, vliegreizen, Uitkranten, contracten, faxen en kerstpakketten was onmisbaar! 

Gelukkigg mocht ik ook af en toe wat studenten begeleiden. Eén ding is zeker: van julli e 

vragenn heb ik meer geleerd dan julli e van mijn antwoorden! Melle, met de esters is het nog 

goedd gekomen maar ook ik moest door het stof. Merijn, als stille werker had je best veel 

langerr mogen blijven maar helaas (voor mij) lonkte de computer. Willemijn, je inspanningen 

voorr de palladiumchemie vind ik nog steeds "harstikke tof'. Hopelijk is het dat ook in 

Canada.. Bianca, bedankt voor al je geduld met die Lewiszuren. Ondanks alle rare resultaten 

hebb ik er toch veel aan gehad. Mark, hangjas, niet te geloven hoeveel we gelachen hebben. 

Bedanktt voor alle resultaten met een wieltje, altijd dat eeuwige weerwoord ("Zeg lange, ik 

will  niet rot doen maarre ") en de momenten dat de deur even dicht moest. Markie Nicegel, 

niett echt één van mijn studenten maar iedereen wil toch wel zeggen dat ie ooit met de "master 

off  neutralization" heeft samengewerkt?! Datje daarna de salesman met een glimlach werd en 

ookk nog de middenvelder die vooral op de training knalt maakt het alleen maar mooier. Erg 

veell  plezier heb ik ook beleefd aan de tweeweekse projecten: Bart, Karla, Floor, Gerda, 

Jasper,, Daniel, Vanessa en Marieke bedankt voor julli e enthousiaste inzet! Het voormalig 

laboratoriumm voor organische scheikunde was verder bevolkt met veel mensen die een 

bijdragee aan dit onderzoek hebben geleverd. Jan en Lidy wil ik bedanken voor al het gemak 

waarmeee de NMR- en IR-spectrometers bediend konden worden en al mijn vragen 

beantwoordd werden. Als ik toch treurig de trap weer op moest was dat meestal mijn eigen 

schuldd en als ik echt een probleem had wachtte ik daar altijd mee tot julli e trein bijna wegging 

(maarr dat was nooit expres!). Jan, ook bedankt voor het roeterseilandvoetbaltoernooi dat ieder 

jaarr weer goud (of zilver of brons...) was! De massaatjes werden gedraaid door Han, koeken 

enn thee-met-een-bekertje kwamen van Jaap en Iwan wist alles altijd snel te vinden in ons 

magazijn.. Hans, Rob ("ouwe dwergwerper"), Ren en Joep bedankt voor al die kleine 

dingetjess die achteraf onaanwijsbaar zijn maar toen onmisbaar waren. All e leden van de 

werkgroepp Organische Synthese zal ik me herinneren om hun gastvrijheid bij 

probleemavondenn (het probleem kwam meestal pas de volgende dag!), het 'lenen" van 

chemicaliën,, de buitenlandse congresreisjes, de Lunterensessies, de "goh-ik-heb-zin-in-een-

terras"-middagenn en alle dagelijkse (vaak zeer onzinnige) verhalen en gesprekken. Henk, 

Wim,, Gertjan, Hue, Sabine, Samantha, Willem-Jan, Mandy, Richard, Jorg, Angeline, 

Lourdes,, Kim, Larissa, Jan vM., Jan D., Paul, Johan, Sape, Hans, Floris, Robin, Peter en al 

julli ee studenten en tijdelijke gasten: ik zal julli e missen! Mijn ex-collega's van het voormalige 

IMSS hebben me laten zien hoe het leven van een AiO nou eigenlijk in elkaar steekt en 

ondankss mijn goeie tijd met julli e riep ik dan ook: "Dat nooit!". Monique, Sam, Tineke, 

Steen,, Leo, Nico, Eric, Erez, Henri, Holger en de rest: ik ben dus toch gezwicht... Zonder alle 

mooiee dingen die in mijn vrije tijd gebeurden was het lableven natuurlijk niet vol te houden. 

Daaromm wil ik ook iedereen die daarvoor gezorgd heeft heel erg bedanken. Lieve paps en 

mams,, zonder julli e steun in alles was ik dus he-le-maal nergens, en dan bedoel ik dus 

nergens!!  Het hockeyen met de mannen van Purmerend heren 1 was de afgelopen vier jaar de 
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bestt denkbare uitlaatklep vanwege alle onmogelijke overwinningen en (vaker) nederlagen 
maarr vooral door alle gezelligheid. Jari, Sjef, Cheers-Proost, Sjoerd, Bud, Thijs, Out, Bassie, 
Sepp,, Koen, Tinus, Arne, Maarten, Woonsie, Coen, Ed, Mark, Nils, Niels, Neus, Jonas, alle 
anderen,, trainers en scheidsrechters ben ik dankbaar dat ik zondagmiddag van half drie tot 
vierr op ze mocht schelden. En natuurlijk Inge, Jolanda, Ruth, Danielle, Indira, Kirsten, Linda, 
Bianca,, Liesbeth, Mieke, Renate, Danielle en al die anderen die dan langs het veld stonden en 
mee dat na afloop vergaven. Boris en Linda, ik ben julli e zeer dankbaar voor alle 

onvergetelijkee tijden die we beleefd hebben ("...viissingcn Vlissingen, ademt zwaar en 
moedelooss vannacht...") en nog gaan beleven, jullie nieuwsgierigheid in wat er in mijn hoofd 
zitt en alle levensvragen die daarbij beantwoord, of tenminste bediscusieerd werden en gaan 
wordenn van tijd tot tijd. "Wie-heeft-er-zeepsop-in-de-pruimenpap-gedaan?" was dan wel de 
minstt belangrijke maar toch ook een erg vermakelijke! Ook al die mensen die ik weer met en 
viaa julli e ken: Roos en Fran, Jos en Hannie, Remco en vriendjes, Tijssie, Inez, Arthur, 
Hermann en Monika had ik nooit willen missen door alle mooie momenten waarop het lijkt 
alsoff  ik jullie al 20 jaar ken! Iets te vaak was ik in de RttR en altijd langer dan gepland, maar 
hett eindigde nooit teleurstellend. Alle bargoden, collega's en studenten die die avonden tot 
geweldigg maakten zijn hierbij voor eeuwig geniaal verklaard: barbesturen der laatste jaren, 
Borr en Fiona, de duitser, Annie Schilder, de elzas-lotharinger, het haar, De iT-portier, de 
hertjes,, de cola-vieux-junks, Jasper en Robin (gouden en zilveren kruk, ik weet alleen nog 
steedss niet wie-had-wat!), Jitte ("kroeggevoel!") en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan 
denkendd aan die bijna vergane glorie. Voor jullie allemaal geldt: als ik een gouden RttR wist 
kregenn julli e 'm!! Door droef sluitingstijdenbeleid beleefden we na afloop vaak nog gouden 
urenn "aan de voet van die mooie wester" waarvoor ik Arie en zijn patiënten bedanken wil! 
Goedd wintersporten was het met Mandy, Richard, Maud, Tuur, Tommie, Hester en 
Remco..."zesviiiierenvijftig"!!  Bij Jeroen en Désirée zat ik ineens weer vaak op de bank na 
mijnn terugkeer in Purmerend, bedankt dat dat kon! Tamara, of het nou heel ver weg was of 
dichtt bij, je lijkt me altijd maar weer tee begrijpen of probeert het in ieder geval en dat vind ik 
heell  bijzonder! Liselotte, de enige niet-chemicus die ook echt aan dit proefschrift heeft 
meegewerkt.. Eigenlijk had ik je nog even moeten bedanken bij hoofdstuk 4 want zonder jouw 

hulpp En ook van Danielle, Daniel en Sam weet ik dat julli e deur altijd open staat als het 
nodigg is, bedankt daarvoor! Klaver: oom Wim weet ik steeds net te missen maar die 
telefoongesprekkenn en dergelijke bij nacht en ontijj  nooit. Gelukkig maar! Karin, bedankt voor 
allee "dat-was-de-week-deze-week-gesprekken" die soms wel veel meerdere keren per week 
plaatsvinden!!  En nog steeds vergeet ik zoveel mensen natuurlijk zoals, Dani, Roxane, alle 
(toen)) meisjes C en dames 1, alle mensen die zo enthousiast meehielpen met de 
hockeykampenn of gewoon simpel gezegd: alle mensen die hier niet staan maar het wel 
verdienenn en me hierna dus nooit meer aankijken... Mijn tijden met de napolitaanse maffia 
zoalss Raffaella, Marco, Umberto, Teresa en al die anderen hebben het bewezen: "Italianen, je 
kenn niet van ze verliezen, maar ze kennen wel van je winnen". En dat allemaal dankzij donna 
Amore.. Ale bedankt voor al je geduld de laatste maanden, alle mooie dingen samen en de 
enormee chaos die zo'n klein meisje kan veroorzaken ("Noooo, reeaaallly....!??!?!"). 
Checazzofai(?)ü ü 

TodoTodo pasa y todo queda... 
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