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VOORWOORD 

"Er zou weinig van mij overblijven als ik alles terug moest geven wat ik aan anderen 

te danken heb." Deze uitspraak van Goethe is zeker van toepassing op de totstandkoming 

van dit proefschrift en de vier jaar onderzoek die eraan vooraf gingen. Daarom wil ik dit 

voorwoord gebruiken om mijn dank te betuigen aan allen die hun stempel hebben gedrukt 

op mijn promotietijd. 

Als eerste wil ik mijn beide promotoren, prof. Hiemstra en prof. Rutjes, en mijn co-

promotor, dr. Van Maarseveen, bedanken voor de dagelijkse steun en begeleiding 

gedurende het promotieonderzoek. Henk, al vanaf mijn eerste research stage heeft jouw 

enthousiasme voor de organische synthese mij geïnspireerd. De ruimte die je me hebt 

gegeven in het uitproberen van mijn (vele) bedenksels heb ik als zeer prettig en stimulerend 

ervaren. Ook je kritische blik op het onderzoek en het manuscript schat ik op grote waarde. 

Maar ik ben toch wel blij dat ik je advies met betrekking tot de fotochemie ("Dat is toch niks 

voor ons...") niet ter harte heb genomen. Floris, jouw input in de eerste twee jaar van het 

"aardappelproject" was onmisbaar. Even binnen lopen in je kamer stond meestal garant voor 

een nieuw idee of een oplossing voor een bestaand probleem. Ook het borrelen na de 

problem evenings ("Nog eentje dan... Maar dan ga ik echt!") was altijd erg gezellig. Ik kijk er 

dan ook naar uit om onze prettige samenwerking in de nabije toekomst een vervolg te geven. 

Jan, het was niet gemakkelijk voor je om zo midden in het project te vallen. Toch was jouw 

tomeloze enthousiasme ("Blue!!") een belangrijke steun in de laatste twee jaar en uiteindelijk 

bij het nakijken van het manuscript kwamen jouw "lekenogen" zeer goed van pas. Bedankt 

voor alles. 

Mijn beide paranimfen en projectmaatjes van het eerste uur, Jorg Benningshof en 

Angeline van Ginkel, wil ik bedanken voor de fantastische samenwerking. Een beter 

"pieperteam" had ik me niet kunnen wensen. Jorg, ook al werkten we aan twee totaal 

verschillende delen van het molekuul, ik heb je betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de 

rechterhelft altijd zeer op prijs gesteld. Ik had ons graag samen in een zuurkast de synthese 

van solanoeclepine zien volbrengen. Jij was er klaar voor, ik helaas niet. Angeline, jouw 

bijdrage in het onderzoek was fantastisch. Van kilogram tot milligram, jij was overal 

inzetbaar. Sorry voor al die keren dat ik je uitgangstoffen liet maken voor een syntheseroute, 

die ik nog voordat je klaar was alweer had ingeruild voor een nieuwe. 

Hoofdvakkers Remco de Jong en Leontine Trouw wil ik bedanken voor hun 

belangrijke bijdrage aan het onderzoek. Remco, al kwam je soms pas om half één 's middags 

(met milkshake) binnen, je was een uitstekende student en je bent nog steeds een goede 

vriend. Leontine, jouw resultaten staan weliswaar niet gedetailleerd in dit proefschrift, maar 

je bijdrage wordt zeker op waarde geschat. Je zelfstandige werkhouding in de tijd dat ik mijn 

proefschrift moest schrijven verdient een groot compliment. Heel veel succes met je baan in 

Engeland. Ook Lenny Krap wil ik graag bedanken voor het werk dat zij heeft verricht in het 

kader van haar tweedejaars project. Wat jij in twee weken voor elkaar hebt gekregen is zeer 

bewonderenswaardig. 



Alessia, Bastiaan, Cindy, Gertjan, Hans, Hester, Jan, Jasper, Jeff, Jetze, Jim, Johan, 

Jordy, Kim, Larissa, Leontine, Maarten, Mandy, Martijn, Miranda, Niels, Paul, Peter, Remco, 

Ren, René, Rob, Robin B., Robin D., Rudmer, Sabine, Samantha, Sape, Tim, Willem-Jan, Wim 

en alle overige (ex-)leden van de werkgroep wil ik bedanken voor de gezellige tijd in en 

buiten het lab. 

Prof. Bruggink, Prof. Schenk, Prof. Speckamp, dr. Geerts, dr. Hopman, dr. ir. Mulder 

en ir. De Vries wil ik bedanken voor de tijd die zij hebben vrijgemaakt om zitting te nemen in 

de gebruikerscommissie en de geleverde bijdrage tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten. 

De NMR en IR afdeling draait alleen maar goed dankzij Jan en Lidy en daarvoor ben 

ik hun dank verschuldigd. Alle massaspectra in dit proefschrift zijn gemeten door Han 

Peeters, waarvoor mijn dank. Ik wil Hans Meijer bedanken voor het afhandelen van de 

bestellingen en de financiële zaken en Iwan voor het magazijnbeheer. De broodnodige kopjes 

koffie, de erwtensoep en de tosti's werden verzorgd door Jaap. Marjan wil ik bedanken voor 

de secretariële ondersteuning en Joep voor de nodige technische hulp en reparaties. Jan 

Fraanje en Kees Goubitz ben ik dank verschuldigd voor het meten en ophelderen van de 

kristalstructuren, wat veel invloed heeft gehad op de loop van het onderzoek. Kees, ik zal 

nooit het eerste mailtje dat ik van je kreeg vergeten: "Mooie structuur! Maar het is niet wat je 

denkt dat het is..." 

De "boys" van de band, Arthur, Eric, Jeroen en Mark, wil ik bedanken voor al die 

jaren lol. Jongens, het maakte niet uit waar we waren, "on stage", op stap of op vakantie, 

samen was het altijd gezellig en het zorgde voor de nodige afleiding. Alleen rechtstreeks 

door naar het lab na een nachtelijk optreden in Rotterdam, was niet echt bevorderlijk voor 

mijn fitheid! 

Ik wil mijn ouders en bedanken voor de steun en interesse tijdens mijn studie en 

promotietijd. Ook al begrepen jullie weinig van waar ik mee bezig was, zonder jullie was dit 

alles waarschijnlijk niet mogelijk geweest. Ook mijn broer Christiaan wil ik in deze niet 

onvermeld laten. Bedankt voor het luisteren naar mijn abacadabra tijdens de lange autoritten 

naar Rengsdorf. 

Last, maar zeker niet least, wil ik jou, Mandy, bedanken voor je steun en liefde. Er 

zou weinig van mij overblijven als ik alles terug moest geven wat ik aan jou te danken heb. 

En zo is de cirkel rond. 



Twee regels voor succes: 1) Vertel nooit alles watje weet. 

Roger J. Lincoln 




