
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Bacterial class A acid phosphatases as versatile tools in organic synthesis

van Herk, T.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Herk, T. (2008). Bacterial class A acid phosphatases as versatile tools in organic
synthesis. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/bacterial-class-a-acid-phosphatases-as-versatile-tools-in-organic-synthesis(ba9cbc5b-30bc-458b-808e-7706b13963a4).html


Dankwoord 
 

 93 

Dankwoord 
 
Eindelijk is het zover, nog maar heel even verwijderd van het officiële einde van mijn 
promotietijd. Een mooie gelegenheid om een aantal mensen te bedanken. 
 
Allereerst Ron, mijn promotor, dank je wel voor alle tijd bij jou in de vakgroep en de 
mogelijkheid om kennis te maken met de bio-organische chemie. Al had ik nooit van 
mijzelf gedacht dat ik met celletjes zou gaan werken (zoals ik dat vroeger altijd omschreef), 
toch is het ervan gekomen, en ik heb er geen spijt van gehad! Chemie is zeer interessant en 
je kunt er veel mee, maar het gebruik van enzymen maakt die mogelijkheden nog veel 
groter. 
Daarnaast wil ik Henk Hiemstra bedanken voor het indienen van de NRSC-C aanvraag, 
zonder dit had ik niet 4 jaar lang aan dit mooie onderwerp mogen werken.  
Ook Hans Schoemaker mag in dit dankwoord niet ontbreken. Het aandragen van het idee 
voor DHA fosforylering en stereoselectief defosforyleren hebben mooie hoofdstukken 
opgeleverd. 
De overige leden van de promotiecommissie, Prof. G.-J. Koomen, Prof. H. Overkleeft, Dr. 
R. Orru, Dr. W. van Berkel en Dr. J. Jongejan wil ik bedanken voor het lezen van mijn 
proefschrift. 
Louis, heel erg bedankt voor alle hulp in de labzaal, met alle apparaten, maar zeker ook alle 
waardevolle discussies waar weer leuke ideeën uit voort zijn gekomen! En niet te vergeten 
de gezelligheid op de zitkamer en natuurlijk voor het paranimfen!!! 
Voormalig vakgroepgenoten Naoko (without your work, my project would probably not 
have been there), Zulphi (thanks for helping with growing of E. coli in 96-wells plate 
format), Harald (de PhoN-Se mutantenbank heeft zeker wel wat opgeleverd!), Johan en 
Rokus. Verder ook de mensen uit de vakgroep van Gerrit-Jan: Lidy, de gezelligheid tijdens 
de eerste jaren op de zit/koffiekamer heb ik erg gewaardeerd. De NMR resultaten mogen er 
ook zijn, zeker dankzij jou. Tilmann en Vic, Martin, Hans, Boris, Melle, Remco, jullie 
mochten ook bijdragen aan mijn herinneringen aan deze mooie tijd op het lab. 
Jan Genevaasen, ook jouw NMR bijdragen heb ik gewaardeerd, evenals de massametingen 
van Han Peters. 
Jan van Maarseveen, jouw waardevolle discussie over met name hoofdstuk 2 heeft de 
inzichten in de suikerstructuren bij mij vergroot. 
Lucien Duchateau en Richard Kerkman van DSM wil ik bedanken voor respectievelijk hun 
hulp bij het ontwikkelen van de aminozuur HPLC-methode en het realiseren van de PhoN-
Se mutanten bank in 96-wells format. 
De secretaresses Marjan, Britta, Petra en Petra H. (en niet alleen daarvoor, maar dat weet je 
wel toch?) wil ik bedanken voor het soepel laten verlopen van allerlei belangrijke en 
minder belangrijke zaken. Zonder jullie zouden een heleboel dingen niet zo zijn gegaan 
zoals ze nu hebben gelopen. 
De medewerkers van de bibliotheek, Marijke en Stephen wil ik bedanken voor hun immer 
snelle verwerking en aanlevering van de talloze artikelen die ik aangevraagd heb. Dit heeft 
mijn werk toch zeker een stuk aangenamer en gemakkelijker gemaakt. 
Mijn studenten, Peter Deuss (defosforylering van O-fosfo-DL-threonine en -serine leverde 
toch leuke resultaten op waar nog veel werk uit voortgekomen is; 1-phenylethanol 
fosforyleren viel nog niet mee zonder enzym…), Suzanne Waaiers en Robin van der Ploeg 
(synthese en testen van 1-(4-nitrophenoxy)-2,3-propanediol), Evelien Burks en Reinier 
Bom (het werk aan de geometrische isomeren) en Arend-Jan Bakker (DHA fosforylering en 
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deoxymannojirimicin synthese) wil ik bedanken voor hun bijdrage aan de hoofdstukken 3 
en 5. Dit heeft toch zeker leuke resultaten opgeleverd. Jammer dat de enantioselectiviteit in 
de meeste reacties toch wat tegenviel.  
Nu ik de ‘angst’ voor cellen overwonnen heb is het tijd voor de volgende stap. Het 
manipuleren van DNA om andere eiwitten/enzymen tot expressie te brengen is mijn 
volgende uitdaging. Ik wil Floris, Ron, John en Richard bedanken voor de mogelijkheid om 
me ook de daarbij behorende technieken eigen te maken. Hierbij wil ik ook mijn nieuwe 
labgenoten noemen die mij het moleculair biologisch werk proberen bij te brengen. Vooral 
Ans en Pierpaolo, bedankt!!! 
Mijn Leidse studiegenootjes Annemieke, Christa en Caroline, bedankt voor alle 
gezelligheid tijdens de studie. Jullie hebben er voor mij een mooie tijd van gemaakt. 
Vera en Maurice, ook jullie hebben een plaatsje in deze lijst verdiend. Ik hoop dat ik nog 
veel nieuwe culturele dingen door jullie mag leren kennen. 
Als laatste wil ik mijn familie en andere vrienden bedanken. Iedereen die mij de afgelopen 
jaren op wat voor manier (bewust of onbewust) dan ook gesteund heeft, hiervoor mijn 
dank.  
Cora, zussie, ook al is er niet superveel contact geweest de afgelopen jaren, ik ben heel erg 
blij met onze shop-dagen. Dat er nog maar vele mogen volgen. Jos, welkom als nieuw lid in 
onze familie. Peter, broertje, ook jij mag niet in dit dankwoord ontbreken. Ik vind het heel 
erg fijn dat je mijn paranimf wil zijn. Heerlijk om je eindelijk eens in pak te zien, hahaha. 
Papa en mama, dat jullie als laatste in deze lijst staan wil uiteraard niet zeggen dat jullie het 
minst belangrijk zijn, integendeel. Dank jullie wel voor alle steun in de afgelopen tijd. 
Zonder jullie zou ik het echt niet gered hebben! Op naar de betere tijden en jullie weten het 
hè, ooit krijgt iedereen wat ie verdient!!! 
 
Teunie 
   


