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Voorwoord

Het proefschrift is af; wat een voldaan gevoel! Als promovendus zijn er vele momenten dat je het idee
hebt dat je er alleen voor staat en dat je een eenmanszaak bestiert. Voor een deel is dit waar want
uiteindelijk wordt de promovendus afgerekend op het resultaat. Maar natuurlijk is de begeleiding en
medewerking van anderen essentieel en onontbeerlijk. Ook dát heb ik als promovendus mogen
ervaren en wel in de eerste plaats van mijn promotor prof. dr. B. L. Feringa. Ben; ik ben je zeer
dankbaar dat je mij de gelegenheid hebt gegeven om te promoveren. Je begeleiding en bevlogenheid
waren uitermate inspirerend. Een typisch voorval was dat je eens, met je jas nog aan, op
maandagochtend rond 08.30 uur een subgroepvergadering kwam binnenstormen met de mededeling
“ik heb een droom gehad……..”. Op zich al een opmerkelijk tafereel. Nóg vreemder vonden we het
dat je die droom aan ons ging uitleggen. Toen deze uitleg ontaardde in een vlammend betoog over een
nieuw te synthetiseren molecuul wisten we het zeker: er is niemand op onze aardkloot zo bezeten van
organische scheikunde als jij. Als tweede dank ik Nagatoshi Koumura; je hebt mij ingevoerd op het
gebied van de moleculaire motoren en er is in de loop van de jaren een goede samenwerking ontstaan.
Resultaten van onze samenwerking staan beschreven in de hoofdstukken 5 tot en met 7. Aan de
andere kant maakte ik jou en Masae wegwijs in de Nederlandse samenleving. Jullie waren snelle
leerlingen want waar in het begin alle vragen volgens goed Japans gebruik met ‘maybe’ werden
beantwoord werd het gaandeweg steeds vaker ‘yes’ of ‘no’. Het is jammer dat je inmiddels
teruggekeerd bent naar Japan en dat je mijn promotie niet meemaakt want ook buiten het lab konden
we het goed met elkaar vinden. Wellicht mede, omdat ik al eens een tijd in jouw geboorteland
doorbracht (arigato gozaj mas). Ook de discussies binnen de subgroep ‘moleculaire schakelaars en
motoren’ zijn een belangrijke bijdrage geweest. Naast alle leden en ex-leden wil ik met name
Annemarie Schoevaars (helemaal in het begin), Matthijs ter Wiel, Linda Lucas, Jan Dalmolen en
Richard van Delden bedanken. Dan heb ik het voorrecht gehad een student te mogen begeleiden in
tijden waarin dat vanwege lagere studentenaantallen niet meer zo vanzelfsprekend was. Rob; bedankt
voor je inzet en jouw onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 3. Het doet mij goed dat jouw
enthousiasme voor de organische chemie tijdens je hoofdvakonderzoek dermate is toegenomen dat je
nu zelf met een promotieonderzoek bent begonnen. Op hetzelfde moment, en dat kostte wat
overredingskracht, ben je ook lid geworden van de mooiste voetbalclub van Nederland: G.S.V.V. The
Knickerbockers. Ach ja, vat dat ook maar op als een stukje begeleiding en ik meen te weten dat je
geen spijt hebt van deze stap. De werksfeer op het lab was altijd plezierig en collegiaal hetgeen
essentieel is voor goede resultaten. Bij deze wil ik alle labgenoten die deze sfeer creëerden
dankzeggen en Bauke, Sape, Peter, Gerard, Jeffrey, Hinke, Toon, Koen, Rienk en Jaap in het
bijzonder. Bijzonder bijzonder is Leggy Arnold die als een rode draad door mijn promotietijd is
gelopen. Leggy; onze tijd samen op de labzaal, de maaltijden op de hanzehogeschool, de peuk als
afzakkertje en onze gesprekken heb ik enorm gewaardeerd. Voorts wil ik de volgende mensen
bedanken voor hun bijdrage: Niek Buurma (kinetiekdiscussies), Jan van Esch (moleculaire
energieberekeningen), Marc van Gelder (HPLC), Albert Kiewiet (massaspectroscopie), Wim
Kruizinga (NMR) en Ebe Schudde (gehele oeuvre). De leden van de beoordelingscommissie, prof. dr.
A. M. van Leusen, prof. dr. J. C. Hummelen en prof. dr. J. F. B. N. Engberts, ben ik zeer erkentelijk
voor het zorgvuldig lezen en corrigeren van het manuscript.



De dagelijkse labwerkzaamheden en het sociale leven daarbuiten zijn voor mij hand in hand met
elkaar gegaan. De één kon niet zonder de ander en soms liepen ze in elkaar over zoals uit voorgaand
geschrevene blijkt. Het sociale leven tijdens de promotieperiode is voor mij uitermate waardevol
geweest. Een ieder die daar aan heeft bij gedragen wil ik bedanken. Verder heb ik de belangstelling
die velen in de loop der jaren hebben getoond voor mijn promotieonderzoek, en de resultaten, altijd
zeer op prijs gesteld. Alles en iedereen beschrijven is onmogelijk maar een aantal zaken mag niet
onvermeld blijven. Vier jaar lang was het Kooykerplein mijn thuisbasis en in die periode heb ik met
veel plezier met verschillende mensen samengewoond: André, Edwin, Peter, Adelbert, Arnoud,
Jessica en Sape. Het groeide in de loop van de tijd uit tot een soort sociaal bolwerk dat de bijnaam
‘Hotel de Kooyker’ kreeg. Vele gasten werden  begroet en wat me nog goed bijstaat is het spelen van
‘Siedler’ en het darten. Zo kan ik mij nog de ‘Kooyker Open’ herinneren. Jammer dat ik er
uiteindelijk uit moest maar ach, de Oostersingel is zeker niet minder! Ik refereerde al even aan de
mooiste voetbalclub van Nederland: G.S.V.V. The Knickerbockers. Niet alleen zorgde het voor
ontspanning, ontlading en gewoon lekker voetballen; het was juist de combinatie met het sociale
gebeuren in en rond het ‘Appleknockers Flophouse’ dat TKB uniek maakte. Sportief hoogtepunt was
de periode van vier jaar in TKB 1 met als uitschieters de bekerwedstrijd tegen ACV (1997) en een
thuiswedstrijd tegen Staphorst in een prachtige entourage (april 2001). Het hele TKB-verhaal heeft
overigens nog een alleraardigst staartje gekregen bij Oranje Nassau. Tja, en dan was, en is, er dat
jaarlijkse uitstapje naar Schiermonnikoog. Tussen kerst en oud & nieuw verzamelt zich daar een
gemêleerd gezelschap heren om van elkaars aanwezigheid en strapatsen te genieten. Heel veel dingen
gebeuren daar niet maar blijken later wel waar te zijn. Verhalen komen het eiland niet af dus ik moet
het hier laten bij een aantal kernbegrippen: Piet Visser, Balg, testosteron. Ik zou hier natuurlijk die
waslijst van trefwoorden die jaarlijks op de uitnodiging prijkt kunnen vermelden; ik doe dit niet!
Mannen; ik hoop dat we hier nog jaren mee doorgaan.

Twee vrienden heb ik bereid gevonden paranimf te zijn. Wouter en Rogier; de vriendschap met jullie
is mij dierbaar en het is een voorrecht de promotiedag samen met jullie voor te bereiden. Dank
daarvoor en ook reeds bij voorbaat voor de ondersteuning op de dag zelf.

Tot slot: dat de afgelopen twee jaar zouden verlopen zoals ze zijn verlopen heb ik nooit kunnen
bevroeden. Naast andere zaken is mij één ding nog duidelijker geworden dan dat het al was: lieve pa
& ma, Dirk & Muriël en Wendelien; ik hou heel veel van jullie. En dat geldt ook voor de
familieleden, vrienden en vriendinnen die ik in mijn nabijheid mag weten. Zonder jullie allen ben ik
niemand. Lieve Geerd; jij bent een hele grote held!

Edzard
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