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VOORWOORD D 

Mett het verschijnen van dit proefschrift wordt een periode van vier jaar onderzoek 

aann de Universiteit van Amsterdam afgerond. Tijdens het onderzoek heb ik hulp gehad van 

eenn groot aantal mensen, die ik bij deze graag wil bedanken. 

Tenn eerste wil ik mijn beide promotoren, prof. Hiemstra en prof. Rutjes, en mijn co-

promotorr dr. van Maarseveen, bedanken voor de dagelijkse steun en begeleiding. Ik kan me 

nogg goed herinneren hoe ik het promotieonderzoek ingerold ben, Henk. Toen ik jou de dag 

naa mijn afstuderen opbelde met de vraag of ik niet eens kon komen praten, bleek Hans 

Schoenmakerr net iemand nodig te hebben voor een projekt in samenwerking met Solvay, via 

dee UvA, met geld van DSM. Na het succesvol afronden van dit project, was een 

promotieonderzoekk in Amsterdam in samenwerking met Solvay een logisch vervolg. De 

vrijheidd die ik tijdens het onderzoek kreeg heb ik zeer gewaardeerd, alhoewel je me er wel af 

enn toe aan moest herinneren om dingen ook echt af te maken. Floris, het bij jou naar binnen 

lopenn met een spectrum of TLC leidde vaak tot oplossing van een probleem en vijf nieuwe 

ideeën.. Ondanks je vertrek naar Nijmegen om daar je eigen werkgroep te gaan leiden 

halverwegee het projekt, verliep onze samenwerking perfect. Het borrelen na 

probleemavondenn en congressen was zeer gezellig, vooral je halfslachtige pogingen om weg 

tee gaan als het weer eens te gezellig was ('Laatste!'). Jan, jouw verhuizing van Solvay naar de 

UvAA was voor mij ideaal. Jij nam de dagelijkse begeleiding naadloos over van Floris. Onze 

gezamelijkee labperiode bij Solvay, wat leidde tot de meest rommelige zuurkast aller tijden en 

dee oprichting van de 'Dirk bedankt index' zal ik nooit vergeten. Verder wil ik julli e alledrie 

bedankenn voor de nauwkeurige correctie van het manuscript. 

Mij nn hoofdvakstudenten Bui Thi Buu Hue, Daniel Girones, Jasper Klein en Robin Bon 

wi ll  ik bedanken voor hun bijdrage aan het onderzoek. Zonder julli e harde werk was dit 

proefschriftt een stuk dunner geworden. Hue, although you didn't have time to do the final 

cyclisationn reactions, without your exploratory work, the work described in Chapter 5 

wouldn'tt have been possible. I wish you good luck with your own PhD research and I hope 

youu wil l eventually get used to the weather in the Netherlands. Daniel, you were the first to 

makee a bridged ketopiperazine and your efforts are also described in Chapter 5. Although 

myy knowledge of the Spanish language is still limited to 'Olé' and 'El toro a la noche', I still 

thinkk my execution of the flamengo is better than yours. I wish you good luck with your PhD 

researchh in Nijmegen. Robin, door jouw harde en nauwkeurige werk is Hoofdstuk 5 

uiteindelijkk netjes afgerond. Ik wens je veel succes met je promotieonderzoek aan de VU. 

Jasper,, jouw werk staat hoofdzakelijk beschreven in Hoofdstuk 3. Je uitstapje naar de groep 

vann dr. Scheeren is je blijkbaar zo goed bevallen, dat je uiteindelijk naar Nijmegen bent 

vertrokken.. Ik wens je veel geluk bij Synbio en ik ben blij dat jij en Robin mijn paranimfen 

willenn zijn. Het laatste jaar op het lab was super, mede door de vele Hans Teeuwen en 

Rammsteinn imitaties. Ik denk dat we elkaar nog wel een keer tegenkomen in de roetertoeter 

omm daar wat mensen te 'bedansen'. 



Larissa,, na de zeer geslaagde actie 'behoudt Johan op de eerste verdieping', volgde 

dee Andrea Bocelli terreur, wat uiteindelijk leidde tot het bezoek aan het ICOS in Venetië. Ik 

wi ll  je bedanken voor het geduldig ondergaan van ontelbare (flauwe) grappen en het, al dan 

niett vrijwillig , bekijken van werkelijk al mijn spectra en TLC's. Wim Meester wil ik bedanken 

voorr de prettige samenwerking op het gebied van de N-acylirniniurnion chemie op vaste 

drager.. Verder wil ik Alessia (calzone), Angeline (hakkuh), Gertjan, Hans B., Jan D., Jeff (eh 

bla,, bla, bla), Jetze, Jorg (Mwaa, ik zie wel), Kim, Mandy, Monique, Paul, Peter (Botmaaan!), 

Ren,, Rob (Balkenhohl), Robin D., Richard (Den orthoeaster), Sabine (Why?), Sape (Hoist!) en 

allee overige (ex)-leden van de werkgroep bedanken voor de fantastische sfeer in de groep. 

Jann Geenevasen en Lidy van den Burg wil ik bedanken voor hun hulp bij alle NMR 

techniekenn met meer dan drie letters. Han Peeters wil ik bedanken voor het meten van alle 

massaspectra.. Ik wil dr. Leo Sliedregt en dr. Lars van der Veen bedanken voor hun hulp bij 

dee synthese van de bibliotheken. Christiaan Salomons wil ik bedanken voor het meten van 

velee IR spectra en de HPLC-MS metingen. Ik wil Hans Meijer bedanken voor het afhandelen 

vann alle bestellingen en financiële zaken en Iwan voor het magazijnbeheer. Jaap wordt 

bedanktt voor het fabriceren van honderden koppen koffie, soepen en andere snacks. Marjan 

wi ll  ik bedanken voor de secretariële hulp en Joep voor de technische ondersteuning. 

Dee leden van de gebruikerscommissie wil ik bedanken voor hun interesse in het 

onderzoekk en de vele nuttige tips tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten. Ik blijf 

gebruikerscommissiee een rare naam vinden, wanneer het gaat om een onderzoek met als 

doell  de synthese van CNS actieve verbindingen. 

Mij nn vader en moeder ben ik dankbaar voor hun steun, vertrouwen en interesse 

tijdenss mijn studie en onderzoek. Zonder julli e was dit boekje nooit verschenen. Ook mijn 

zussen,, schoonfamilie en vrienden wil ik bedanken voor hun interesse. 

Tenn slotte wil ik jou, Tessa, bedanken voor je steun en liefde tijdens de afgelopen 

jarenn en je geduld tijdens het schrijven van dit boekje als ik weer eens totaal afwezig was. 

Johann Veerman, maart 2002. 



IfIf you want to succeed, double your failure rate 

ThomasThomas J. Watson 




