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VOORWOORD D 

Mett de afronding van dit proefschrift is er ook een einde gekomen aan mijn 

promotieonderzoek.. Na 4 jaar lang extraheren, schudden, NMR-en, kolommen, 

karakteriserenn en vooral schoonmaken zit mijn tijd in Amsterdam erop. Gedurende deze 

periodee hebben vele personen zich van dichtbij of juist van veraf met dit onderzoek bemoeid. 

Zonderr hun hulp was dit boekje niet tot stand gekomen. 

Allereerstt wil ik mijn promotoren, Henk Hiemstra en Floris Rutjes, en copromotor 

Jann van Maarseveen bedanken. Henk, ik heb de vrijheid in mijn onderzoek en het 

enthousiasme,, waarmee je problemen te lij f ging, altijd erg gewaardeerd. Zeker tijdens de 

velee literatuurstudies, probleemavonden en (werkbesprekingen heb ik veel geleerd. Wie 

hadd ons van tevoren kunnen vertellen dat de verbindingen, die ik tijdens de stage van 2 

maandenn heb gemaakt, een belangrijk uitgangspunt van dit proefschrift zouden vormen? 

Floris,, al oneindig maal is je onuitputtelijke kennis en je probleemoplossend vermogen 

gememoreerdd en daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Sinds je vertrek naar Nijmegen 

kwamenn de contacten op een lager pitje te staan, maar de tip om het isopropoxylactam van 

Koott als basis te gaan gebruiken voor de cyclisaties is zeer waardevol gebleken en daar zijn 

tweee mooie hoofdstukken uit voort gekomen. Jan, als een orkaan van lawaai kwam jij 

binnengewaaidd en je enthousiasme is duidelijk erg aanstekelijk. Geen probleem zo groot, of 

ji jj  wist het zo te vertellen dat je uiteindelijk niet meer wist waarom het een probleem was. 

Eenn bezoekje aan jou leverde altijd weer nieuwe ideeën en energie op. Verder wil ik julli e 

driee bedanken voor het nauwkeurig corrigeren van dit manuscript. 

Dann de studenten die mij hebben geholpen. Allereerst Jitte, de eerste in de rij . Hoewel 

ji jj  slechts 7 weken bij mij stage hebt gelopen, denk ik niet dat jij het nog aandurft om een 

Sonogashira-reactiee uit te voeren. Helaas liep jouw onderzoek hierdoor al in de eerste stap in 

dee soep, maar desondanks zie ik dat het je niet ontmoedigd heeft om zelf AIO te worden. 

Veell  succes daarmee. Vervolgens kwam Bastiaan, die een substantiële bijdrage heeft 

geleverdd aan Hoofdstuk 3 door als eerste een geslaagde cyclisatie tot het gewenste 

eindproductt uit te voeren. Toch heeft dit er niet echt voor gezorgd dat je chemisch hart 

snellerr ging kloppen, want na je studie vertrok je al snel naar Engeland voor een baan in de 

bankensector.. Ik hoop dat je daar wel je draai vindt. Ook Jim heeft een groot aandeel in 

Hoofdstukk 3, want hij ging verder waar Bastiaan opgehouden was. Hoewel het niet van een 

leienn dakje ging, heeft je inzet en enthousiasme toch leuke resultaten opgeleverd. Ik hoop 

dann ook dat je straks op een goede plaats in de chemie terecht komt. Als laatste kwam 

Samira.. Na een moeilijk begin heb je uiteindelijk veel cyclisaties kunnen onderzoeken. 

Helaass bleken deze niet te verlopen, maar dat lag zeker niet aan jouw manier van werken. 

Hett plezier waarmee ik de afgelopen jaren gewerkt heb is voor een groot deel te 

dankenn aan de gezellige sfeer binnen onze werkgroep. Allereerst wil ik mijn labmaatjes 

bedanken.. Winfred en Hans F., de mensen van het eerste uur, die mij begeleid hebben bij 

mijnn eerste stapjes in het lab van het Begane Grond Front. Het altijd opgewekte gefluit van 

Hans,, zowel in voor- als in tegenspoed, en het gefoeter van Winfred na weer een gefaalde 

reactiee zal ik nooit vergeten. En Winfred, nooit meer een kolom uitfakkelen als er nog aceton 

inzit!!!  Daarna kwam Peter, een echte West-Fries, en dat schept toch een band. De laatste 



anderhalff  jaar hebben wij het lab gedeeld en vele uren galmden Hazes en Acda en de 

Munnikk door het gebouw. Onze passie voor voetbal, de bezoekjes aan de RttR, in de zomer 

Radioo Tour de France en jouw 'eeuwige' vrolijkheid hebben het tot een fantastische tijd 

gemaaktt met als hoogtepunt de vakantie in Frankrijk. Het was ook niet meer dan 

vanzelfsprekendd dat je een van mijn paranimfen bent. Ook wil ik Mandy, die na een omweg 

tochh het juiste pad heeft gevonden, bedanken voor het feit dat ze me als paranimf met raad 

enn daad wil bijstaan. 

Verderr wil ik labgenoten en collega's Alessia, Angeline, Arjan, Daniel, Eric, Gerbert, 

Gertjan,, Hans B., Hue Jan D., Jeff, Jetze, Johan, Jorg, Kim, Larissa, Mark, Martijn, Martin, 

Monique,, Paul, Remco, Rudmer, Rutger, Samantha, Sape, Tim, Willem-Jan, Wim en alle 

overigee (ex)-leden van de werkgroep bedanken voor de geweldige sfeer in de groep. 

Natuurlijkk mogen de mensen van de bio-organische groep, Boris, Stijn, Melle, Martin en 

Arnold,, niet onvermeld blijven. Bij Jan G. en Lidy kon ik altijd terecht als ik het vermoeden 

hadd dat een mislukt NMR-spectrum te wijten was aan technisch falen van de apparatuur, 

waarvoorr ik hun veel dank verschuldigd ben. Jan, onvergetelijk zijn de Roeterseiland 

voetbaltoernooienn geweest, die we altijd van tevoren al gewonnen hadden. All e 

massaspectraa in dit proefschrift zijn gemeten door Han, waarvoor mijn dank. Joep wil ik 

bedankenn voor de technische ondersteuning als ik weer iets te enthousiast dingen had kapot 

gemaakt.. Hans M. wil ik bedanken voor de vlotte financiële afhandeling van bestellingen, 

congressenn en andere declaraties en Iwan voor het magazijnbeheer. Bij Mo en later bij Jaap 

konn ik altijd terecht voor een kopje koffie, een bakkie snert of een tosti. Marjan wil ik 

bedankenn voor alle secretariële ondersteuning en Ren en Rob (de siamese tweeling) voor het 

oplossenn van alle kleine probleempjes op het gebied van de Mac en van het scannen. 

Ookk het leven buiten de chemie is belangrijk geweest voor het slagen van dit 

onderzoek.. Met name de vele voetbaltrainingen en -wedstrijden waren een ideale 

uitlaatklep.. Daarom wil ik iedereen van SEW en de Meteoor die hieraan hebben bijgedragen 

hartelijkk danken. Mij n speciale dank gaat uit naar Guus, die het aandurfde om mij te 

'transfereren'' van het kleine dorpsclubje naar 'de grote stad'. Het heeft uiteindelijk goed 

uitgepakt!!  Ook de vele maandagavonden op de Volksuniversiteit voor de cursus Spaans 

warenn een ideale afleiding. Vrienden uit die goede, oude studententijd Jochem, Nienke, 

Susanne,, Floris, Guido, Emile, Jeroen en Myrta, zullen we hier een pintje op drinken?. 

Rutger,, de onvergetelijke vakanties, de gezamenlijke tripjes, nu allebei een huis en 

trouwplannenn wat volgt? 

Pap,, mam, zonder julli e steun, interesse en vertrouwen was dit boekje nooit 

verschenen.. Ook al begrepen julli e weinig van hetgeen ik aan het doen was, julli e waren er 

altijdd met een luisterend oor en stonden altijd voor me klaar. Mij n zussen Paulien en Petra 

wi ll  ik ook bedanken voor hun belangstelling. Paulien, bedankt voor die fijne jaren in ons 

appartementjee in Zuidoost. Ik zal alle 'bloederige' verhalen gaan missen. Y tu, Lourdes, 

vinistee como un angel en el laboratório y nunca saliste. Sin tu presencia, la vida habrïa sido 

mass duro. Después las mudanzas en Amsterdam y los vuelos a Lyon, por fin tenemos 

nuestroo propio sitio en donde quiero vivir contigo muchos anos. Muchas gracias por todo! 

Robinn Doodeman, september 2002. 


