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Nawoord 

Met het gereedkomen van dit proefschrift rond ik mijn "universitijd" af. Er zijn gedurende 

de periode dat ik promotieonderzoek deed heel wat mensen geweest die mij met raad en 

daad hebben bijgestaan, of die belangstellend hebben meegeleefd. Hierbij wil ik een aantal 

van deze mensen in het bijzonder bedanken. Alan, als mijn directe begeleider had ik het 

meest met jou te maken. Ik heb het altijd erg gewaardeerd dat ik zo bij je kon binnenlopen 

voor een "kletspraatje" en een kritische bespreking van mijn resultaten. Hartelijk dank 

voor je steun en het vertrouwen datje in mij gesteld hebt. Herman, als promotor was jij 

degene die de vinger aan de pols hield voor wat betreft de voortgang. In de eindfase heb ik 

het snelle nakijken van de teksten en je suggesties ter verbetering erg gewaardeerd. Ook de 

levendige muziekavondjes bij jou thuis zal ik niet gauw vergeten. 

In de beginfase van mijn onderzoek hebben Wim en Wietse mij op weg geholpen om 

uit te zoeken welke calcium-meetmethode ik het beste zou kunnen gebruiken. Met Wietse 

ben ik een keer naar Keulen geweest om calciumpipetten uit te proberen en met Wim heb 

ik de eerste proeven met radioactief calcium gedaan. Uiteindelijk leverde dat laatste de 

beste resultaten op en daarom ging ik in die tijd veel bij Wim langs voor het bespreken van 

mijn resultaten. Wim, ik heb de manier waarop je met me meedacht erg fijn gevonden. In 

de eindfase van mijn onderzoek ben ik ook een paar keer naar Groningen geweest om 

samen met Theo experimenten te doen. Theo, de adviezen die jij me hebt gegeven waren 

voor mij heel leerzaam en nuttig. 

In het begin van mijn tijd als OIO in de signaaltransductiegroep, waren Frank, Henk. 

Marco. Michel, Teun, John, Hans en Corrien mijn directe collega's. Later kwamen daar 

Harold, Steven, Martine, Ab en Bas bij. De sfeer in de groep was ambitieus, dynamisch 

en enthousiast; niet alleen op wetenschappelijk, maar ook op sportief gebied. Met de 

Jaap Edenbaan om de hoek gingen we vaak tussen de middag een uurtje schaatsen. Harold, 

John en Teun, jullie hebben actief met me meegedacht over mijn fosfolipide experimenten; 

ik heb jullie inbreng -zowel theoretisch als praktisch- erg gewaardeerd. Ook Bas en 

Martine bedankt voor het praktische werk dat jullie voor mij gedaan hebben. 

Eric heeft bij mij stage gelopen om te onderzoeken of er sprake was van kinase 

activiteit aan de buitenkant van de cel. Net als ik was je gefascineerd door deze hypothese 

en je hebt je vol enthousiasme ingezet om deze aan te tonen. Helaas is dit niet gelukt, maar 

een aantal van je resultaten heb ik wel kunnen gebruiken als aanzet tot het in vitro 

fosfolipide werk. 

Op zaal bij Piet, Wies en Corrien heb ik het erg naar mijn zin gehad. Met jullie heb 

ik ook een aantal maal het eerstejaars prakticum fotosynthese begeleid, wat ik altijd met 
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plezier gedaan heb. Er mochten toen nog planten op de labzaal staan en van de paprika's 
die we zelf kweekten, hebben we een paprika-lunch gehouden. Bedankt voor de 
gezelligheid tijdens de theepauze, jullie luisterend oor en wijze raad. Met Corrien deelde ik 
een kamer en we konden het erg goed met elkaar vinden. Menigmaal hebben wij bij elkaar 
ons hart kunnen luchten. Corrien, bedankt voor je betrokkenheid en natuurlijk ook voor 
het werk datje voor me gedaan hebt. 

Hierbij wil ik ook alle collega's van de gistgroep en rytopathologie bedanken voor de 
gezelligheid bij de koffie en de lunch. Voor mij was het werken op Anna's Hoeve niet 
alleen bijzonder door de prettige sfeer, maar ook door de landelijke ligging aan de rand van 
de stad. Op het terrein had ik een groententuintje, waarin ik na het werk even lekker met 
m'n handen in de aarde kon wroeten. 

Vanaf september 1999 ben ik werkzaam bij VSM Geneesmiddelen, waar ik het erg 
naar mijn zin heb. Het was echter geen gemakkelijke opgave om werk en de afronding van 
mijn proefschrift te combineren. Hierbij wil ik VSM en in het bijzonder Johan en 
Graziella bedanken dat zij mij de gelegenheid hebben gegeven om dit proefschrift af te 
ronden. 

Dan zijn er buiten het werk ook nog mensen die ik wil bedanken voor hun steun en 
belangstelling: Karin, Kees, Jos, Selma, Daan, Peter, Bas, Ingrid, "de Hortusrondleiders", 
Anneke, Ank, Boudewijn, Anita, Nicolette, Esther, Ying, Saskia, Piet-Jan, Paula, Annie, 
Ardaan, Hanneke, Liesbeth, Jan, Joke, Marius en Mieke. Jullie zijn allemaal in een 
bepaalde fase van het tot stand komen van dit boekje belangrijk voor mij geweest. 

Tenslotte bedank ik mijn ouders, Theo en Corrie en ook mijn broers, Simon, Jeroen 
en André. Jullie bemoediging, steun en belangstelling zijn altijd erg belangrijk voor mij 
geweest. En als allerlaatste, mijn lieve Koos. Jij hebt van nabij meegemaakt wat het 
betekent om een proefschrift te schrijven. Dank je wel voor je toewijding, steun en begrip. 

Haarlem, 28 september 2000 
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