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Voorwoord d 

Mett dit proefschrift rond ik ruim vier jaar academisch onderzoek aan de universiteit 

vann Amsterdam af. Het mag duidelijk zijn dat het onderzoek beschreven op deze pagina's 

onmogelijkk was geweest zonder de hulp en betrokkenheid van een groot aantal mensen. Op 

dezee plaats wil ik graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van 

ditt proefschrift. 
Omm te beginnen wil ik mijn beide promotoren, prof. Hiemstra en prof. Rutjes en mijn 

co-promotorr dr. van Maarseveen bedanken voor de dagelijkse begeleiding, steun en het 
corrigerenn van het manuscript. De kan me nog goed onze eerste ontmoeting, mijn 
sollicitatiegesprek,, herinneren Henk. Gedurende deze opmerkelijk verlopen procedure werd 
mijj  al snel duidelijk op welke daadkrachtige wijze ji j de aardappelcystenaaltjes te lij f wilde 
gaan.. Nog voordat ik thuis aangekomen was, had 'ene mijnheer Hiemstra uit Amsterdam' al 
gebeld.. Ik heb genoten en enorm veel geleerd van onze piepermeetings en denk met veel 
plezierr terug aan de probleemavonden. Floris, een tip van jou leidde vaak tot de oplossing van 
eenn chemisch probleem. Zo bleek een Ru(tjes) gekatalyseerde reactie de methode te zijn om 
dee zevenring te vormen. Ik waardeer het, dat ji j mijn tweede promotor bent. Jan, dankzij jou 
hebb ik me niet alleen chemisch uit de naad gelopen. Jouw schema's maakten de finish 
haalbaar.. Ook heb ik onze energieke chemische discussies erg op prijs gesteld. 

Gedrieënn zijn wij aan het aardappelproject begonnen. Ik wil jullie, Richard Blaauw en 
Angelinee van Ginkel, bedanken voor de geweldige samenwerking en lol die we hebben 
gehad.. Helaas is het niet gelukt de totaalsynthese in 'onze' vier jaar te voltooien. Richard, ik 
zall  jouw vrolijke noot, het gezang, geklap of gefluit op de gang, welke tevens een goede 
indicatiee was voor de gang van zaken in jouw zuurkast, missen. De heb genoten van je zonnige 
aanpakk van het rechterhand fragment en heb je meedenken tijdens mijn onderzoek erg 
gewaardeerd.. Angeline, ik denk nog dikwijl s terug aan de tijd dat wij zij aan zij stonden te 
ploeterenn voor de zuurkast. Ik zat te priegelen met kolommetjes ter grootte van een 
pasteurpipett terwijl ji j heftig stond te schudden met een drie liter scheitrechter op het ritme 
vann de door radio 538 geproduceerde beats. Wij hadden het daar goed voor eücaar in 'ons' 
labje.. De door jou op grote schaal geproduceerde 'uitgangsstoffen' kon ik goed gebruiken 
tijdenss de synthese. 

II  also like to thank Jean-Francois Brière for his contribution to the project. Although 
wee prepared two completely different solanoeclepin A analogues, we both managed to get a 
'sleepingg agent' instead of a hatching agent. 

Hoofdvakstudentenn Maarten Usselstijn en Sabine Wallner wil ik bedanken voor hun 
bijdragee aan het onderzoek. Na wat 'uitprobeersels' overgeschakeld op de synthese van een 
modelsysteemm voor solanoeclepine A. Maarten, je kwam een eind, maar helaas was de tijd op 
omm de klus af te maken. Jouw opvolgster heeft het uitstekende werk een vervolg gegeven en 



volbrachtt de synthese. Dit bleek het eerste derivaat te zijn dat wekactiviteit bezit. Sabine, you 
didd an excellent job. You continued the work of Maarten and finished the synthesis of the first 
biologicallyy active solanoeclepin A analogue. What really surprised me was the remarkable 
speedd with which you completed the synthesis. Ook wil ik Anne Koster bedanken voor het 
werkk dat zij in haar 3/4 week stage heeft verzet. De chemie ontwikkeld in deze korte periode 
wass de basis voor het tweede actieve derivaat van de natuurstof. 

Dee vier jaar Amsterdam, voor mij best wel een wereldvreemde stad, zijn voorbij 
gevlogen.. De goede sfeer binnen de werkgroep was hiervoor een belangrijke factor. Alessia, 
Arjan,, Bastiaan, Gertjan, Hans, Hester, Hue, Jan, Jasper, Jetze, Jim, Johan, Jordy, Kim, 
Larissa,, Leontine, Lourdes, Mandy, Mark, Martijn, Martin, Miranda, Monique, Niels, Paul, 
Peter,, Remco, Ren, René, Rob, Robin B., Robin D., Rudmer, Samantha, Sape, Tim, Willem-
Jan,, Winfred, Wim en alle overige (ex)-leden en studenten van de werkgroep, hartelijk 
bedankt. . 

Dee leden van de gebruikerscommissie, Prof. Bruggink, Prof. Schenk, Prof. Speckamp, 
dr.. Geerts, dr. Hopman, dr. ir. Mulder en ir. de Vries wil ik bedanken voor hun interesse en 
bijdragee aan dit project. Het was mij een genoegen de resultaten met u te delen op de 
jaarlijksee bijeenkomsten. 

Dee wil Jan en Lidy bedanken voor hun hulp tijdens het gebruik van de NMR en IR 
apparatuur.. Han Peeters ben ik mijn dank verschuldigd voor het meten van de massaspectra. 
Ikk wil Hans Meijer en Marjan bedanken voor alle administratieve en secretariële hulp. Voor 
dee broodnodige technische hulp kon ik altijd bij Joep terecht, hiervoor mijn dank. Iwan, 
bedanktt voor je hulp in het chemicaliënmagazijn. Voor de diverse versnaperingen kon ik 
altijdd bij Jaap terecht. Jan Fraanje en kees Goubitz wil ik bedanken voor het snelle ophelderen 
vann de kristalstructuren en de medewerkers van HLB wil ik bedanken voor het uitvoeren van 
dee biologische testen. 

Mij nn vader en moeder ben ik enorm dankbaar voor al hun steun en interesse tijdens 
mijnn studie en onderzoek. Pa en Ma, hoewel julli e er waarschijnlijk geen snars van begrepen 
warenn julli e toch mijn meest fanatieke supporters. Mijn zus, Yveth, broer Olaf en zwager 
Michel,, horen natuurlijk ook bij dit legioen, zonder julli e had ik het niet zover geschopt. 

Tott slot wil ik jou, lieve Edith, bedanken voor je steun en liefde tijdens de afgelopen 
jaren.. Je hebt een verfrissende kijk op alle mogelijke frustraties die je als OIO tegen kunt 
komen.. Bedankt voor het kritisch doorlezen van het manuscript, je was een onmisbare hulp 
bijj  het schrijven. 

Jorgg Benningshof, juli 2001 



NietsNiets is dwazer dan wijs te zijn op het verkeerde moment 
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