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DANKWOORD 
 
Er zijn al weer wat jaren voorbij sinds ik begonnen ben aan mijn promotieonderzoek, 
maar aan al het mooie moet ooit ook een einde komen. In mijn geval net iets meer 
dan vijf jaren. Mijn enthousiasme voor het in dit boekje beschreven onderzoek is 
begonnen met de gesprekken met mijn promotores Marco Fraaije en Adri Minnaard. 
Jullie beider enthousiasme en interessante ideeën heb ik erg gewaardeerd. Verder is 
jullie gave om me te motiveren erg nuttig geweest als bepaalde experimenten me 
weer eens het idee gaven dat niets werkte zoals het moest. Het is ook heel leerzaam 
voor me geweest om twee bazen te hebben die beide een eigen beeld hadden op wat 
interessant is. Alhoewel ik natuurlijk al wel wist dat organici en biochemici andere 
aspecten belangrijk vinden, blijft het grappig hoe één persoon sommige resultaten 
soms erg mooi kon vinden terwijl de ander er niet echt warm voor draait. Ik denk dat 
we allen veel geleerd hebben. Bedankt voor de jaren prettige begeleiding en het 
geven van ruimte op het moment dat ik dat nodig had. Graag wil ik Ben Feringa nog 
bedanken voor de mogelijkheid om in zijn lab te staan te werken en zijn ideeën 
tijdens subgroeps. Wat adviezen tijdens subgroeps betreft, ben ik ook Gerard Roelfes 
en Hans de Vries dank verschuldigd. Wesley Browne, ook jou wil ik graag bedanken 
voor goede ideeën en tips, als wel voor fijne discussies. 
 
Theodora, Hans en de mensen van de massaspectrometrie bij farmacie, bedankt voor 
het feit dat jullie me goed hebben geholpen bij het meten van en puzzelen aan een 
groot deel van mijn verbindingen. 
 
Gedurende deze vijf jaar heb ik me zowel geërgerd aan de chemie als er enorm van 
genoten. Er is veel gefeest en veel geklaagd. Gelukkig heb ik dat niet alleen gedaan 
maar samen met een heleboel mensen om me heen. 
 
Heel graag wil ik mijn de zaalgenoten bedanken voor hen aanwezigheid gedurende 
mijn promotieonderzoek. Het merendeel van mijn tijd heb ik doorgebracht op 
Antarctica, alwaar ik in de loop der jaren veel interessante muziek heb gehoord, een 
succesvol glaswerkdoorgeefsysteem meegemaakt heb en veel mensen zich afvroegen 
wat ik nou van plan was met de gekleurde bagger die ik altijd maakte. Nou, lees dit 
boekje maar ;). Barbara (witch!), Ewold (da Boss), Arnold (koning injectienaalden), 
David (really, your English is quite good), Arnaud, Sebastian , Ivaylo, Fiora, Gareth, 
Danny, en Jeffrey, ik hoop dat jullie me niet erg gemist hebben toen ik verhuizen 
moest naar Vyscom, alwaar Bas (zombiefilms ☺), Johannes (always good to talk to), 
Simon, Thomas, Anne en Ashoka (please do stop saying sorry!) hen best gedaan 
hebben om me thuis te laten voelen. Ik weet dat ik de eerste keer niet netjes met 
jullie het rondje lab gerend heb, maar met mijn oud-antarcticanen, maar hoop dat 
jullie wel plezier met me gehad hebben. 
 
Ik heb twee studenten mogen begeleiden tijdens mijn promotieonderzoek en heb van 
beide veel geleerd. Jeffrey, jij was mijn eerste student en deed ook onderzoek 
gerelateerd aan wat ik deed. Jouw 14-weeks project is dan ook voor een groot deel in 
hoofdstuk 6 te vinden. Helaas bleek het allemaal niet zo makkelijk te zijn als het 
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eerst leek en is alles lang blijven liggen voordat het succesvol gereproduceerd kon 
worden. Hopelijk komen we samen nog op een mooi artikel terecht. Yeni, you were 
my 2nd student. It was a nice experience to guide you on a topic not related to my 
thesis and I hope you had a good time in the Netherlands. 
 
Tijdens het promotieonderzoek zijn er behoorlijk wat avonden besteed aan het spelen 
van bordspellen. Dit zijn  voor mij altijd erg fijne avonden geweest. Tim, Johan, 
Johannes, Dirk, Barbara, Nuria, Rik, Bart en Arnold en vast nog wel een paar andere 
mensen, bedankt voor die avonden. Naast bordspelen heb ik ook nog een hobby 
genaamd wargaming, waarbij metalen of plastic (soms beschilderde) mannetjes 
gebruikt worden op een tafels heen en weer geschoven worden en veel dobbelstenen 
gerold worden. Alhoewel voor veel mensen onbegrijpelijk en ik zal er verder niet 
teveel aandacht aan besteden, heeft deze hobby heeft me altijd veel ontspanning 
gegeven. Ook dit is iets dat ik niet alleen gedaan heb. Ralph, Marijn, Arjen, Freek, 
Arthur, René S., René R., Daniel en Ivo, bedankt voor een aantal goede jaren plezier 
en ontspanning.  
 
Het is me wel eens gebeurd dat ik iets teveel met mijn hoofd bezig was en alleen nog 
maar aan chemie dacht. Zelfs op borrels wou het nogal eens alleen nog maar over 
werk gaan en niet meer over plezier. Het is altijd zonde als dat gebeurd. Gelukkig 
was met vrienden gaan sporten een goede kans om even niet aan de chemie te 
denken en gewoon te genieten. Ik heb met redelijk wat verschillende mensen van 
alles geprobeerd op het sportgebied. Nuria, Barbara, Tim, Tieme, Adi, Alena, Wiktor, 
Arnold (nou ja, soms) en Dirk (ik ga niet weer op het doel staan!), het was me een 
plezier om te klimmen, bergwandelen circuiten, hardlopen, volleyballen, 
zaalvoetballen en fitnessen. Ik kan misschien niet alles even goed, maar heb wel elke 
keer genoten. 
 
Naast sporten met mijn labgenoten heb ik ook heel veel genoten van zwemmen bij de 
Golfbreker. Helaas hebben jullie mij in de laatste 3 jaar niet zoveel meer gezien. Ik 
weet niet hoe ik het ooit voor elkaar gekregen heb dat ik steeds minder kwam 
opdagen. Ik ben heel bang dat ik wat mensen ga vergeten, maar probeer bij deze 
toch wat mensen te bedanken. Menno, Geert-Jan, Gert-Jan, Jessica, Tjitske, Boelo, 
Frank, Erica, Hendrika, Koos, Ramses, Anne-Rogier, Henk-jan, Rutger, Mischa, Maaike, 
Bart, Barbara, en nog wel veel meer mensen.  
 
Naast de verdieping waar ik me meestal bevond (voor wie het niet weet, de 2e) was ik 
ook zo nu en dan te vinden op de 1e verdieping bij de mensen van Biochemie. Van het 
originele Flavogroepje (Danny, Erik, Jin en, Niek) is ondertussen niet veel meer over, 
maar het is goed om te zien dat de groep nog steeds succesvol doorgaat. Ik ben blij 
dat ik plezierige samenwerking met jullie gehad heb. Martijn, je moet nog bedankt 
voor het me helpen met de isolatie van een eiwit waar dat we vervolgens niet meer 
gebruikt hebben…   
 
Vlees, of “flesh”, hoe je het ook noemt, daar gaat het toch niet om. Het gaat erom 
dat je met een biertje in één hand en de BBQ-tool in de andere lekker staat te 
genieten van de warmte die hete kolen afgeven en goede gesprekken voert met de 
mensen om je heen. Ook hier kan ik weer veel mensen bedanken, maar Als het over 
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vlees en bier gaat dan is er maar één groep mensen waar je echt goed op kan rekenen, 
Duitsers. Dus Johannes, Barbara en Christoph, het was altijd een waar genot, zeker 
midden in de winter! 
 
Lichting ’96…  Ik heb veel leuke gezellige weekendjes, housewarming party’s, 
huwelijken, feestjes en wat al niet meer met jullie meegemaakt. Ik heb heel lang 
zitten twijfelen om al jullie namen op te schrijven, maar ik ben zo bang dat ik 
iemand vergeet dat ik het gewoon niet doe. Jullie weten allemaal wel wie jullie zijn 
en ik ben jullie erg dankbaar voor veel plezier. 
 
Ralph en Barbara, heel erg bedankt voor het feit dat jullie mijn paranimfen zijn. Ik 
ben erg blij dat jullie dat ik jullie naast me zal hebben staan. 
 
Ik trouwens heel lang ontkend heb dat ik las van stress zou hebben. Mijn quote was 
zelf:”Stress, daar heb ik helemaal geen tijd voor”. Ik ben alleen bang dat ik daar 
enigszins ongelijk gehad heb, en dit aan niemand, maar voornamelijk mezelf niet heb 
laten zien. De stress was er echter wel degelijk. Ik had het alleen zelf pas door toen 
ik het een tijdje minder druk had. Daarna zag mijn wereld er opeens heel anders uit 
en het was heel moeilijk om daar mee om te gaan. Gelukkig zijn er redelijk wat 
mensen waar ik mee heb kunnen praten in die moeilijke periode. Om precies te zijn, 
heel veel mensen hebben me geholpen en bijgestaan, maar ik wil graag in het 
speciaal Mathild, Daniel, René, Ralph, Barbara, Tim en Liesbeth erg bedanken voor al 
mijn gepieker aanhoren toen ik het zelf helemaal niet meer zag zitten.  
 
Alhoewel ik mijn familie niet zoveel gezien heb in de laatste jaren als ik gewild zou 
hebben, staan jullie me wel erg na aan het hart. Jeroen, Murel, Pa en Ma, erg 
bedankt voor veel begrip. Bert en Evelien, jullie hebben op dezelfde manier ook veel 
voor me betekent. 
 
Ik wil graag eindigen met zeggen dat ik veel geleerd heb tijdens mijn promotie en 
grenzen bij mezelf gevonden waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Soms heb ik ze 
verlegd en soms ben ik er overheen gegaan. In de laatste vijf jaar is er gelukkig naast 
alles wat ik geleerd heb op het lab, ook veel geleerd naast het lab.  
 
Maar nu is het dan echt tijd om Nijenborgh 4 te verlaten 
 
Tot ziens, 
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