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Nawoord Nawoord 

Promovendii  zeggen wel eens dat hun "boekje" een soort kindje is. Welnu, na afloop 
vann het praktisch werk heeft dit kindje iets langer dan negen maanden in de buik gezeten. In 
diee tijd zijn nog veel voedingsstoffen aangevoerd, in de vorm van interessante testresultaten. 
Hett kind is dus behoorlijkk dik gegroeid, en dat maakte de bevalling er niet lichter op 

Doorgaanss wordt het nawoord van een proefschrift als eerste gelezen. Ik heb dan ook 
niett de illusie dat er bij het openslaan van deze pagina al mensen aan dit boekje zijn 
bezweken.. Zoiets lezen is een opgave. Zoiets schrijven was onmogelijk geweest zonder alle 
hulpp en steun die ik in mijn academische jaren heb mogen ervaren. Ik wil dan ook op deze 
plaatss iedereen die -direct of indirect- heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze 
dissertatiee van harte bedanken, ook degenen die hieronder niet met name worden genoemd. 

Allereerstt ben ik mijn promotor, Prof .Dr. Koomen, zeer erkentelijk voor de geboden 
mogelijkheidd promotie-onderzoek te doen op het voor zijn groep destijds onbekende terrein 
vann de synthese aan vaste dragers. Beste Gerrit-Jan, bedankt voor het vertrouwen dat je me 
daarinn de afgelopen jaren hebt gegeven, en de vrijheid die ik kreeg om mijn af en toe 
eigenwijzee gang te gaan. Het onderzoek was, evenals ikzelf, niet altijd even gemakkelijk, 
maarr daarom des te meer een goede leerschool! 

Niett minder belangrijk waren de hoofd- en bijvakstudenten, die elk op hun eigen 
voortreffelijkee wijze een essentiële bijgedrage hebben geleverd aan het beschreven 
onderzoek.. Al vroeg diende Boris Rodenko zich aan voor een korte stage. Ik voel me nog 
steedss een beetje schuldig dat het "projectje" dat ik voor die zeven weken bedacht genoeg 
valkuilenn bevatte om je een hele hoofdvakstage bezig te houden. Ik bewonder jouw enorme 
zelfstandigheidd en doorzettingsvermogen, waardoor zelfs mijn hopeloze inschattingsfout 
"even""  een zevenringetje te maken uiteindelijk met een succes kon worden afgesloten. Je was 
all  snel meer collega dan student voor me, en het doet me deugd dat je kon blijven voor je 
eigenn promotie-onderzoek. Over het druppeltje zeep zullen we 't niet meer hebben Ook 
mijnn tweede hoofdvakker, Willem Sorm, heeft op inzet en daadkracht gewonnen. Ook jouw 
chemiee was op papier simpeler dan in de praktijk. En dat je zelfs de experimenten met 
fosgeenn hebt doorstaan, is een bewijs van experimentele kunde! Het was een genoegen met je 
tee hebben gewerkt (en je voor de zoveelste keer morrend te zien terugkeren van het college 
PT,, datje nog moest "herren"). Aan het eind was de komst van Mark Leemhuis als bijvakker 
eenn welkom geschenk. Door combineren van eerdere resultaten lagen er nog wat ideetjes op 
dee plank, en die heb ji j toch maar mooi even ingekopt! De in die periode niet aflatende stroom 
vann verbale "bijdehandjes" uit de zuurkast naast me zal me nog lang bijblijven. 

Gedurendee mijn tijd op de UvA was de sfeer op het lab altijd gezellig en stimulerend. 
Dee enorme theoretische en praktische kennis die met Martin Wanner en Hans Bieraugel op 
hett lab aanwezig was, is in velerlei opzichten van essentieel belang geweest voor de 
dagelijksee voortgang van het onderzoek; enorm bedankt daarvoor (alsook voor de platte 
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koekenn en de droge humor tijdens de pauzes). Ook ben ik Floris van Delft erkentelijk voor 
zijnn interesse in mijn onderzoek; het was kort maar krachtig! Verder gaat een speciaal woord 
vann dank uit naar alle collega's uit de werkgroep voor de gezellige samenwerking: Brigitte, 
Herman,, Hans ("Emmertje zand maar, hè?"), Lidy, Hans ("Handje"), Paymaneh ("Ooh no!"), 
Stijnn ("Later!"), Winfred, Mark (nu "in" andere polymeren), Tilman, Vic, tijdelijke gasten en 
(ex-)studenten,, labgenoten uit de synthetische en biokatalytische groepen en natuurlijk niet 
tee vergeten Boris en Melle. De haat-liefde verhouding met onze HPLC's schepte een band. 
Datt julli e me, naast als kamergenoot, ook als paranimf (moet dat niet orthonimf zijn?) willen 
bijstaann vind ik geweldig. Jullie extra steun en hulp bij de laatste loodjes was onontbeerlijk! 

Watt ook niet onvermeld mag blijven, is alle ondersteuning die van buiten de 
werkgroepp is gekomen. Jan Geenevasen en Lidy van der Burg (NMR), Han Peeters en Roel 
Fokkenss (massa), Kees Goubitz en Jan Fraanje (kristallografie), Hans Meyer (bestellingen en 
oo zo veel meer), Willem Beij en Iwan Braumuller (ons eigen onvolprezen magazijn), Jaap 
Vroegopp (koek en zopie), Rob Balk en Ren Moolenaar ("het JT-team"), Joep Steeneken (voor 
elkk technisch probleem een oplossing), Marijke Duyvendak, Ankie Koeberg en Rickey Tax 
(allee hulp om de juiste literatuur te pakken te krijgen), en Lies Hoogeveen, Petra Hagen en 
Marjann Vink (briefjes en post altijd in goede handen): mijn waardering is groot! 

"Hett project" was een samenwerking, en mensen die mij kennen weten dat ik 
daarvann kan genieten. Het regelmatige OIO-overleg, voorgezeten door Dries de Bont en John 
Kruytzer,, was een aangename en nuttige aanvulling op "de gebruikerscommissie". Mijn 
mede-OIO'ss John Reichwein en Sjors Kuster dank ik voor de vele leerzame en leuke 
discussiess die we "live" of per e-mail hebben gevoerd. Verder wil ik Solvay Pharmaceuticals 
hartelijkk bedanken voor alle gastvrijheid, en geestelijke en stoffelijke bijdragen aan het 
onderzoek.. De solide basis die Jan van Maarseveen met zijn enthausiaste stroom van ideeën 
heeftt gelegd is van onschatbare waarde geweest voor dit project. Ook alle andere mensen daar 
benn ik erkentelijk voor het uitbreiden van mijn chemische vocabulaire (ik noem slechts "de 
egelpruim"),, en natuurlijk voor de vele hulp. Met name noem ik Wouter Iwema Bakker, 
Pieterr Smid, Harlof Roeien, Leo Sliedregt en Lars van der Veen (solid phase door de jaren 
heen),, Karel Stegman (een grote investering in de eerste LC-MS), Christiaan Salomons (eerst 
IRR en later LC-MS) en Dirk de Boer (HPLC leermeester en bron van vele handigheidjes). 

Dee samenwerking die in de latere fase met John Allen en Alfred Schinkel van het 
NKII  ontstond heb ik buitengewoon gewaardeerd. Wat in het begin een interdisciplinair 
uitstapjee leek, is in positieve zin behoorlijk uit de hand gelopen! John, nog steeds onder de 
indrukk van jouw enorme snelheid, ben ik blij dat ik een groot gedeelte van jouw expertise en 
resultatenn voor dit boekje heb mogen gebruiken om er een mooi rond verhaal van te maken. 
Ikk heb veel van julli e geleerd, en ik voel me vereerd dat Alfred als co-promotor op wil treden. 

Tott slot wil ik iedereen uit mijn familie en vriendenkring bedanken voor de support 
enn het aanhoren van soms onbegrijpelijke verhalen gedurende de afgelopen jaren. Zonder 
anderenn tekort te willen doen, verdient een aantal mensen het hier met name genoemd te 
worden:: Petra, Ilse en Chiu, het was en is een genoegen dat julli e op het terrein van binnen-
enn buitenlands vertier op dezelfde golflengte zitten. Bedankt voor het (mede)Ieven buiten het 
lab!!  En bovenal natuurlijk mijn ouders bedankt gewoon voor alles! 
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