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Dankwoord 
 

Met het schrijven van het meest gelezen deel uit een proefschrift is een einde gekomen 
aan een periode van meer dan vier jaar. Vier jaren waarin veel is gebeurd, een periode met 
veel lach, maar ook met een traan. Begonnen met m’n haar in een lange staart, maar straks 
met een flink uitgedunde coupe in de kapel. De korte broek en T-shirt zijn gelukkig wel 
gebleven. Een periode waarin ik ben gaan samenwonen, en ben getrouwd. Waarin ik 
geprobeerd heb via een aantal tv-spelletjes een bekende Nederlander te worden. Een periode 
waarin ik helaas afscheid heb moeten nemen van een aantal dierbare familieleden. Een 
periode waarin ik veel heb geleerd; over mezelf, over anderen en natuurlijk ook de chemie. 
Na vier jaar in het lab ben ik nog steeds blij dat ik voor de organische chemie heb gekozen. 
Het feit dat ik de afgelopen jaren elke werkdag met veel plezier tussen Katwijk en Amsterdam 
op en neer reisde komt niet alleen door het werk zelf. Ook de mensen met wie je werkt 
hebben een grote invloed op het werkplezier. Daarom een woord van dank. 

Henk, nog steeds denk ik met verbazing terug naar de dag waarop ik m’n 
sollicitatiegesprek had. Ik had net een huis gekocht en was dringend op zoek naar een baan. 
Op de bewuste dag stond er op de UvA een compleet ontvangstcomité voor me klaar waaraan 
ik uitgebreid over m’n afstudeerproject heb verteld. Tijdens een rondgang langs de zalen zei 
Marjan Vink dat het wel goed zou komen… En inderdaad, nog diezelfde dag vertelde je me 
dat ik welkom was in jouw onderzoeksgroep. Na wat bedenktijd van mijn kant, was ik dan 
degene (na een aantal probleemgevallen) die het vier jaar moest vol gaan houden met N-
acyliminiumion chemie. Hopelijk is dit boekje voldoende bewijs. Ondanks dat je het soms 
druk had met allerlei onderwijsverplichtingen stond je deur altijd open, iets waarvan ik 
achteraf gezien te weinig gebruik heb gemaakt. Gelukkig heb ik dat met de leesrondes van dit 
manuscript een beetje kunnen goedmaken. In het begin was het even wennen aan de 
besprekingen die jij hier en daar in de week gepland had om ons bij de zuurkast weg te 
houden. Later kwam het besef dat die bijeenkomsten toch wel nut hadden. Vooral aan de 
“problem eavenings” denk ik met plezier terug. Henk, bedankt voor alles. 

Hans, als er iemand is die haarfijn uit kan leggen wie waarom waar zit in chemisch 
Nederland ben jij het wel. Jouw pogingen om enzymen in mijn project te integreren vonden 
een gewillig oor. De dagen die ik in Geleen heb mogen doorbrengen waren allemaal tot in de 
puntjes verzorgd en geregeld. Ook de efficiënte telefonische corrigeersessies van de 
verschillende manuscripten kon ik erg waarderen. Tot op het laatste moment hield jij je bezig 
met de tijdslijnen, en hield je een vinger aan de pols. Heel erg bedankt daarvoor. 

Jan (vM), jouw enthousiasme is bijna spreekwoordelijk. Geen idee is te gek, geen kans 
laat je onbenut. Ook bij jou stond de deur altijd wagenwijd open, voor vragen, advies en meer 
dingen. Dat je geen gebruik maakt van een agenda heeft voor ons zo z’n voor- en z’n nadelen. 
Het labuitje waarbij we gingen zweefvliegen zal ik niet snel meer vergeten, een geweldige 
ervaring bij prachtig mooi weer. Jouw goede connecties met je oude werkgever zijn voor mij 
van onschatbare waarde gebleken. Op het moment dat ik (weer) dringend om een baan 
verlegen zat, kwam jij met de mededeling dat er bij Solvay een vacature was. Binnen twee 
weken was alles geregeld. Jan, nogmaals heel erg bedankt voor alles. 
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Een naam die niet onbesproken mag blijven: Adri van den Hoogenband. Het 
piperazine project liep als een rode draad door deze vier jaar heen. De anionische chemie was 
een welkome afwisseling op de kationische en heeft me m’n eerste artikel opgeleverd. Ook 
jouw enthousiasme is oneindig, waardoor een retourtje Weesp altijd als een snoepreisje 
aanvoelde. Het is jammer dat het piperazine project nu gestopt is, maar gelukkig gaan jullie 
wel verder met een student op een ander project. En nu ben je m’n boven buurman… 
Hopelijk geef je snel weer een praatje, want zulke humoristische lezingen heb ik nog niemand 
anders zien geven!  

In de vier jaar als aio heb ik menig student mogen begeleiden. Het meeste van jullie 
onderzoek staat ook in dit boekje beschreven. Zonder jullie bijdrage had dit proefschrift er 
waarschijnlijk heel anders uitgezien. Johanneke was de eerste die aan mijn begeleidende 
capaciteiten (if any) onderworpen werd. Vervolgens zouden (in volgorde van opkomst) 
Patrick, Amit, Lisan, Stefan, Peter, Dennis, Nicolas, Fabian, Laura (Buenos días preciosa, 
cómo estas?) en Linde nog volgen. Jullie hebben allemaal op jullie eigen(wijze) manier een 
stempel gedrukt op mijn aio-schap, en vorm gegeven aan dit boekje. Het doet me goed om te 
zien dat een aantal van jullie ook voor een promotietraject hebben gekozen.  

Geenevasen, ouwe hippie!!! Ook met jou ben ik nog niet klaar! Het was altijd een 
plezier om in je kelder te komen. Opgeruimd, apparatuur in orde en heel belangrijk: goede 
muziek, waar we eindeloos over konden ouwenelen. Ik mis het nu al… Volgend jaar als het 
Roeterseiland voetbaltoernooi 50 jaar bestaat, zal ik er bij zijn. Jan, ROCK-ON!!!!  

Dan nog een woord van dank aan mijn twee paranimfen. Remko, samen hebben we 
D228 van een ongeorganiseerde puinzooi tot een goed lopend lab gemaakt, waar alles werkt 
en te vinden is. Gelukkig is onze smaak wat betreft kalendermeisjes niet helemaal hetzelfde! 
Voor jou is het einde nu ook in zicht, en ik wens je alvast succes met het schrijven. Bedankt 
voor een geweldige tijd op het lab. Jasper, zonder er bij stil te staan zijn we al meer dan 9 jaar 
collega’s. Eerst als studenten op de VU, later als aio’s op de UvA. Het NOS congres in 
Amerika was een ervaring om nooit te vergeten. Verder heb ik dankbaar gebruik kunnen 
maken van jouw ervaring met Endnote, wat me veel tijd heeft gescheeld bij het schrijven van 
dit boekje. Ook jou wens ik veel sterkte bij de laatste loodjes van het schrijven van jouw 
proefschrift. Ik verwacht ergens aan het eind van dit jaar een feestje!  

Martin W. bij jou kon ik altijd terecht voor een kritische blik op, en goede suggesties 
voor het werk waarmee ik bezig was. Jan D. en Hans B., jullie waren altijd beschikbaar voor 
vragen van praktische aard, en ook een kritische blik op de gebeurtenissen van alledag werd 
tijdens de koffie niet geschuwd. Jan D. ook nog bedankt voor de puntjes op de i in het 
dipeptide project. Door jouw inspanning staan er nu mooie getallen in de publicatie. Verder 
een woord van dank aan het onafscheidelijk koppel Sjors (G.L) en Sjimmie (N.S.). Zie je 
Sjors gaan, dan komt Sjimmie er aan! De tweede helft van mijn aio-schap heeft door jullie 
komst een extra dosis humor meegekregen. Wanneer gaan we weer zeevissen? Ginger, succes 
met je weiland! Nishant, ook op een koelie potje past een dekseltje! Verder bedankt: Steen 
(ook voor alle uitspraken en vertalingen van het Deens), Peter, Paul, Sape, Mandy, Alessia, 
Tommaso, Sandrine, Maxime, Geraldine, Elise, Stephan, Regula, Olivier, Richard en alle 
studenten die in die vier jaar voorbij zijn gekomen. Voor een prettige samenwerking tijdens 
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het 1ePII wil ik graag bedanken: Mark, Rene, Jurjen, Erika, Ron, Johan en Franti. Verder zijn 
er nog een aantal mensen die achter de schermen een grote rol spelen in het dagelijkse leven 
op het lab: Martin, Mike, Iwan, Koos, Jaap, Joep, Gertjan en Han. Jullie verzorgden 
vlekkeloos de aanvoer van chemicaliën, reparatie van roerplaten en rotavaps, glaswerk 
(jammer dat ik m’n kranenbord achter moest laten), koffie & thee en stapels massa’s (Han, 
nogmaals mijn excuses voor het geknetter en het moeten meten van vier jaar onderzoek in 4 
maanden tijd). Ook de secretaresses Marjan, Britta, Petra H. en Maureen maken deel uit van 
dat team achter de schermen. Buiten 020 zijn er nog een aantal mensen die een woord van 
dank verdienen. Claudia, bedankt voor een soepele integratie van mijn moleculen in jouw 
citrulline project. Bij DSM Geleen: Math, Ilse, Lucien, Jean, Ben, P.Q., Bernard en collega 
aio Theo. Het was zeker geen straf om een paar dagen in Limboland te moeten werken. Jullie 
bijdrage aan mijn onderzoek is cruciaal geweest. Een klein, maar heel belangrijk deel van m’n 
onderzoek is uitgevoerd door Chiralix. Denis en Richard, bedankt voor de resolutie van “my 
precious”. Ook m’n nieuwe collega’s bij CSA (en VDA en CAD) wil ik graag bedanken voor 
hun aandacht en steun tijdens de laatste loodjes. Door jullie warme onthaal voelde ik me snel 
thuis op de afdeling.  

Zonder ontspanning geen inspanning. Jaar in jaar uit kon ik elke dinsdag alle stress en 
zorgen, maar ook de vreugdevolle momenten verwerken in het maken van muziek. Jeroen en 
Leander, het is jammer dat er na 13 jaar een einde is gekomen aan een lang lopend 
samenwerkingsverband, maar wie weet! Ook alle andere oud-bandleden bedankt voor jullie 
inbreng in mijn “anger management”.  

Rest mij nog de mensen te bedanken die het dichtst bij me staan. Pa en ma, jullie 
hebben mij de rustige en solide basis gegeven waar ik nog altijd op terug kan vallen. Toen ik 
nog thuis woonde stond avond aan avond m’n eten klaar, werd m’n brood gesmeerd en vond 
ik m’n kleren weer schoon terug in de kast. Ook kon (en kan) ik altijd bij jullie terecht voor 
goede raad en advies. Ondanks dat het (meestal) abracadabra is waar ik al die tijd mee bezig 
ben geweest, bleven jullie geïnteresseerd en kon ik altijd rekenen op jullie onvoorwaardelijke 
steun. Ditzelfde geld voor m’n kleine broertjes. Een robbertje vechten, computerproblemen of 
een avondje vissen, ik kan er altijd bij jullie voor terecht.  

Lieve Bertina, we zijn al een hele tijd samen, waarvan al bijna twee jaar als 
echtgenoten. Ondertussen hebben we samen al heel wat meegemaakt en doorstaan. Soms 
werd je moedeloos als ik weer eens zei dat m’n boekje “bijna af” was, en vervolgens weer 
avonden achter elkaar achter de computer zat. Dank je voor alle steun, vertrouwen en 
schoppen onder m’n kont op de momenten dat het nodig was. Gelukkig is er nog steeds 
chemie tussen ons; zonder het te weten ben je een onderzoeksproject dat al 9 jaar loopt en 
waarvan het eind nog steeds niet in zicht is…  
 
Nogmaals iedereen bedankt!!! 
 
Martin 
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