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Dankwoord 

 Eindelijk is het dan zo ver: de finish is in zicht. Wat in het begin een redelijk rustige 
duurloop was, is uiteindelijk toch een zwaar parcours geworden met een lange eindsprint. 
Gelukkig heb ik dit zware parcours niet alleen te gelopen: ik had de hulp en support van 
ontzettend veel mensen. Nu is de tijd om deze mensen te bedanken. 
 Allereerst mijn ‘trainers’, mijn begeleiders: Jan en Henk. Ik heb het een enorme eer 
gevonden om onder jullie supervisie te mogen werken. Ik heb gedurende deze vijf jaar 
ontzettend veel geleerd en ben enorm gegroeid in het doen van onderzoek, dankzij jullie. 
Henk, ik heb uw kennis, kritische noten en heldere uitleg altijd enorm gewaardeerd. Ondanks 
dat ik de deur niet heb platgelopen, had u de tijd wanneer dit nodig was. Ook de 
besprekingen, literatuurdiscussies en probleemavonden heb ik altijd ervaren als enorm 
leerzaam en plezierig. Bedankt ook voor het grondige correctiewerk. Jan, ik heb genoten van 
jouw enthousiasme en gedrevenheid voor de chemie. Telkens wanneer ik langskwam, kon je 
me helpen met een stroom aan nieuwe ideeen en nieuwe inzichten. Je hebt de kunst om 
iedereen de ruimte en het vertrouwen te geven die hij nodig heeft, en dat was voor mij zeker 
een zeer prettige manier van werken. Jammer genoeg is het nog steeds niet gelukt om samen 
een wedstrijdje te lopen, maar dat zal er zeker nog van komen. 
 Van buiten waren er belangrijke bijdragen vanuit Solvay, Schering-Plough en 
Pepscan. Van Solvay, Bart en Leo, bedankt voor jullie discussies en bijdragen voor mijn 
onderzoek. Vanuit Oss, Pedro, dank dat je in mijn commissie zit. Bedankt ook voor de vele 
bijdragen in Hoofdstuk 3 en 5. Ik ben blij dat uiteindelijk een deel van de bibliotheken bij 
jullie beland zijn. Het was ook prettig een tijdje bij jullie op het lab te werken. Peter 
Timmerman van Pepscan, het was een zeer prettige samenwerking, ook jij bedankt dat je in 
mijn commissie zit. Ondanks dat er in dit proefschrift niets vermeld staat, hoop ik dat er toch 
nog iets moois uit ons onderzoek zal komen. 
 Gedurende die vijf jaar zijn er veel studenten langsgekomen, die ik heb mogen 
begeleiden. Mijn eerste student Maadjieda, alhoewel jouw werk niet in dit proefschrift 
vermeld staat, bedankt voor jouw bijdrage aan het PepScan project. Datzelfde geldt voor 
Arjen en Chantal. Veel succes allen met het vervolg van jullie carrière, waar dan ook. Voor 
een kort project kwamen eerst Kimberly en Rutger, later Jurriaan en Linde langs. Bedankt 
voor jullie korte bijdrage. Dan de Portugezen. Allereest was daar André. Tanks for your 
contribution to Chapter 5, in which you made a flashing start. Muito obrigado! Filip, thank 
you for your contributions to the work of small cyclic pseudopeptides. I will never forget your 
interuptions: “Can I ask you a question?”. Maarten, jij begon aan het onderzoek naar pseudo 
tetrapeptides van Hoofdstuk 5. Enorm veel dank voor je inzet en de prachtige resultaten. Dan 
Kimberly. Jij begon met het schrijven van een prachtige scriptie. Daarna kwam je ook je 
hoofdvakonderzoek doen en heb je enorm veel mooie resultaten behaald. Een groot deel van 
Hoofdstuk 3 is dan ook aan jou te danken. Mijn dank hiervoor. Enorm veel succes met het 
vinden van een geschikt plekje voor je verdere werk in de onderzoekswereld. Als laatste was 
er Marnix. Jij hebt enorm veel werk verzet voor Hoofdstuk 4 in een zeer korte periode. Het 
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was dan ook jammer dat je niet helemaal dat het eind bent gekomen. Maar door jou werk was 
het voor mij slechts een kwestie van inkoppen. Veel succes bij Solvay nu en je verdere 
loopbaan. Dan ook Ruben bedankt. Ondanks dat niet ik, maar Maxime je heeft begeleid, is 
een deel van jouw onderzoek toch in mijn proefschrift beland. 
 Dan de mensen die een deel van het traject met me mee hebben ‘gelopen’. Martin, we 
kennen elkaar nu al sinds het begin van onze studie aan de VU. Het was dan ook heel prettig 
een bekend gezicht te zien toen ik aan de UvA begon. Het was een enorm gezellige tijd, met 
als hoogtepunt het tripje naar Amerika (wandelend als twee gekke Hollanders door het enige 
bos daar) en het feit dat ik paranimpf mocht zijn tijdens jouw promotie. Ik ben dan ook enorm 
blij dat jij er bij bent als paranimpf tijdens mijn promotie. Bedankt! Uit de beginperiode wil ik 
ook speciaal Alessia, Regula, en Rachel bedanken. Jullie stonden in de beginperiode bij mij 
op het lab en hebben er voor gezorgd dat ik me meteen thuisvoelde. Bedankt voor de vele 
discussie en de lol die we hebben gehad. Tommaso, thanks for the nice congress in Mexico 
and our small tour afterwards. Ook de ‘Fransen’: Géraldine, Olivier, Stéphane en Elise. Merci 
beaucoup! Remko, jij ook bedankt voor een leuke tijd, met een goede samnwerking voor 
Hoofdstuk 4. Veel succes met het afrondenvan jouw proefschrift. 
 De tweede periode kwamen nog een aantal speciale mensen langs. Allereerst was daar 
Sandrine, al snel gevolgd door Maxime. Chère Sandrine et Maxime, il manque des mots de 
reconnaisance. Les deux, vous êtes un example des chimistes avec une grandes enthousiasme 
et intelligence. Vous êtes devenir des très bons amis et j’espère que je vous revoir souvant à 
Paris ou à Nijmegen. Merci aussi pour tes contributions enormement dans Chapitre 3 et 4. 
Laura, thank you for your friendship during your visit to our lab. Good luck with your own 
PhD thesis and see you in Madrid or Barcelona! Dan Merel. Enorm bedankt voor de laatste 
periode dat je met me op het lab hebt gestaan. Ik kon enorm goed met je praten niet alleen 
over chemie, maar van alles. Veel succes in ‘mijn’ huisje! Heel erg bedankt dat je mijn 
paranimpf wilt zijn.  
 Ook dank aan alle andere collega’s die gedurende vijf jaar hebben geholpen er een 
leuke tijd van te maken: Anouk, Dennis, Dirk-Jan, Fabian, Ginger, Hans, B., Hans S., Hue, 
Ivo, Jan D., Jochem, Linde, Lisan, Louis, Mandy, Marielle, Martin W., Mathieu, Nishant, 
Paul, Pauli, Peter B., Peter H., Prenish, Remy, Remko B., Richard, Rossana, Sander, Sape, 
Steen, Stefan, Tim, Vicky, Zohar en alle andere (ex-) leden van de groep wiens naam hier niet 
tussen staat. 
 De ‘analyses’ van NMR en massa en de ‘technische’ ondersteuning: Jan, Joep, Lidy, 
Han, Marjan, Britta, Ineke en Jaap, bedankt! Mensen van buiten de groep: Aonne, Astrid, 
Bert, Cor, Elsbeth, Franco, Johan, Petra, Ron, Tehila, Teuni, Zulfi. Bedankt voor de goede 
tijd. 
 Dan de mensen die vanaf de zijlijn hebben geholpen. Adrian, Evelina, Eveline, Evert-
Jan, Joost, Linda, Maaike en  Pieter. Bedankt voor jullie vriendschap, begrip en de leuke 
avondjes, tripjes en uitstapjes als afleiding op het werk. De ‘Alidaatjes’, bedankt voor de vele 
uitstapjes die geweest zijn en die nog gaan komen met enorm veel lol. De volleybal ‘clan’ : 
Baukje, Irene, Jeroen, Julien, Judith, Karsten, Sanne, bedankt voor het relaxen en smashen op 
het strand. Mijn atletiekmaatjes uit Amsterdam: Arwen, Emile, Eelco, Floortje, Gien-san, Jan, 
Jelle, Johan, Joost, Koen, Kofi, Laurien, Lisa, Martien, Peter, René, Thomas en de andere 
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phanos-atleten en aquileten. Het was heerlijk om met jullie te trainen en ik hoop velen van 
jullie met wedstrijdjes en daarbuiten te zien. Mijn atletiekgroepje uit Nijmegen: ook jullie 
hebben al wat verhalen te horen gekregen over mijn proefschrift. Bedankt voor de afleiding 
tijdens het zwaarste, laatste stuk. Mijn werk in Nijmegen: Mercachem. Ik heb het nu al enorm 
naar mijn zin. Af en toe kwam er nog iets van mijn proefschrift tussendoor, maar nu is het dan 
echt klaar. En dan natuurlijk de muziek: met pijn in mijn hart heb ik Second Line verlaten. 
Bas, Chris, Ellen, Erik, Geert, Harm, Joos, Kiek, Laurence, Leo, Loes, Marieke, Marleen, 
Reinder, Samu, ik heb enorm veel plezier gehad in het maken van muziek met jullie: het is 
een bijzondere band met een ontzettende groep leuke mensen. Bedankt voor de vrolijke noot!  

Mijn familie, ook jullie bedankt voor jullie begrip. Ook als ik weer eens probeerde uit 
te leggen wat ik eigenlijk deed, iets met moleculen en zo. Pappa, Mamma, Christiaan, bedankt 
dat jullie me altijd hebben gesteund in mijn keuzes en me hebben gestimuleerd om het beste 
er uit te halen. Niets was te gek en jullie hebben alles mogelijk gemaakt. Bij deze draag ik het 
boekje dan ook aan jullie op. Bedankt voor alles!  

En nu is het tijd om te vieren!  


