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Nawoor d d 

Hett is nooit makkelijk om aan het einde al de mensen te bedanken die hebben 
meegeholpenn aan het tot stand komen van een publicatie en in dit geval een 
proefschrift.. Werken in een lab is nooit iets wat je alleen doet, het is altijd een 
samenwerking. . 

Laatt ik maar bij het begin beginnen. Ik ben direct na de middelbare school op de 

universiteitt terechtgekomen, na een mislukt jaar natuurkunde ben ik dan maar 

biologiee gaan studeren aan de Vrije Universiteit. Op de middelbare school had ik al 

gemerktt dat ik een affiniteit had met biologie. Hetzelfde op de universiteit, ik vroeg 

mee alleen de hele tijd af waarom we steeds met dat groene spul moesten werken. 

Tijdenss mijn laatste stage ben ik dan bij de afdeling Plantenfysiologie aan de VU 

terechtgekomen,, ik heb daar met de heer Korthout samengewerkt, koffie gedronken, 

FPLCC verplaatst, nog meer koffie gedronken, GTP-bio gemaakt, koffie gedronken en 

uiteindelijkk iedere woensdag in de Stelling beland. Ik moet zeggen dat ik in deze tijd 

tochh iets geleerd heb voor de rest van mijn "lableven", koffie drinken. Bedankt Henrie. 

Tijdenss het werk van dit proefschrift ben ik weer eens bij, nu, Dr. Korthout beland, en 

ondankss het gebrek aan koffie bij TNO heb je me toch weer goed geholpen. Hierna 

kreegg ik een baan in Vila Real, Portugal. Het was een hele omschakeiing, maar ik 

hebb er veel van geleerd. Na iets meer dan een jaar wijn en Portugese koffie drinken, 

heerlijkk eten en lekker weer (in de zomer) kwam ik weer terug in Nederland. Daar 

kreegg ik niet direct een baan in de wetenschap. 

Ditt proefschrift was er nooit gekomen zonder Anneke Wagner. Ik was als vrijwilliger 

aann het werk met wilde dieren opvang, toen jij zei dat ik Herman van den Ende maar 

eenss op moest bellen. Dat heb ik gedaan en een week of twee later was ik dan OIO 

geworden,, een hele verassing. Dit brengt mij dan ook direct naar Herman. Bedankt 

voorr het vertrouwen dat je in mij had om mij aan te nemen. Ik was al een tijdje niet 

meerr actief in een lab aan het werk geweest en toch kreeg ik de baan. Natuurlijk 

moett ik daar ook Jan de Leeuw voor bedanken, aangezien het een project van jullie 

tweee was. Verder moet ik Herman bedanken voor de mogelijkheden die je mij 

gegevenn had om de contacten die ik opgedaan had verder uit te breiden, en mij de 

mogelijkheid,, onder andere finacieel, te geven om in andere labs te werken, of dat nu 

inn Texel, Groningen, Madrid, Kaiserslautern of Roeterseiland was. 

Ikk wil tevens de mensen van Plantenfysiologie van de UvA bedanken voor de tijd 

diee ik daar met jullie heb doorgebracht. Speciaal Alan Musgrave voor het 

doorsprekenn van al de films die in de bioscoop waren en het vertellen van, soms toch 

heell Engelse, moppen. En natuurlijk John "next slide, please focus!" van Himbergen, 

alss hoofd van het RA lab zag je toe dat ik daar toch een paar vreemde experimenten 
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konn uitvoeren. Verder natuurlijk Piet van Egmond, altijd weer leuk om over 

ruimtevaart,, astronomie en Star trek spellen te praten. En voor al je hulp met de 

fiets(en),, zonder deze hulp ging ik nu iedere keer met de bus. En natuurlijk al de 

anderee mensen van de Anna's Hoeve met wie ik contact had wil hierbij bedanken. 

Dann kom ik denk ik toch ai snel bij Elly Spijkerman. Je sleurde me mee naar 

Roeterseilandd {waar veel interessant werk gedaan is o.a. in de Roeter!), naar de 

molenn {alhoewel je daar toch niet zo hard hoefde te sleuren) en naar het veld {waar 

jee me, heel naïef van je, een bijl gaf, de gevlogen zijn bekent!). Verder was het altijd 

interessantt met je in het lab. 

Ikk heb net al Roeterseiland genoemd, en dan kom ik onmiddellijk bij Ernesto Garcia 

Mendoza.. Well what can I say, you gave me some interesting ideas, and always a 

reasonn to conduct some experiments, like eating the Mario burger. Thanks, I hope 

thatt we will continue to do some work together. Verder natuurlijk de andere mensen 

vann de afdeling microbiologie. 

Voordatt ik nu verder ga naar Duitsland moet ik eerst Alex Livne en Susana 

bedanken.. Well Alex it was very nice to have you around in the lab. You showed me 

quitee some things which helped me to continue my work. I also would like to thank 

youu for the discussions we had, in the end they always helped. Thanks. 

Hett laatste gedeelte van mijn promotie heb ik in het lab van Dieter Sültemeyer in 

Kaiserslauternn uitgevoerd. Ich bedanke mich dann auch für deine einiadung urn am 

Masss spec zwei Monate etwas zu messen. Aus zwei sind jetzt bereits schon 14 

geworden.. Ohne deine Hilfe war ich Heute nicht so weit, danke Bruce! Und ich hoffe 

dasss wir im Zukunft nocht ofter zusammen arbeiten werden. 

Hierbeii moechte ich auch Herr Prof. Fock bedanken um mich zu helfen urn im 

Kaiserslauternn zu bleiben. Und auch Gaby, ich weiss dass es nicht einfach war um 

deinn schreibtisch neben meiner zu haben, danke für alles. Und dann den Rest von 

Laborr Fock, danke es war schoen! 

Undd dann der Rest von Bau 22, wass kan mann da noch etwas zu schreiben. Ein 

Hollanderr der standig herum rennt, ich denke dass war ganz schoen hard! Aber 

dankee für alles. Carmen und Christoph, etwas war immer eine herausforderung im 

Saariander/Pfalzerinn koflikt! Nicole, es hat mich ser viel spass gemacht um mit dir an 

dasss ATP-bio zu arbeiten. Es wird Funktionieren! Und dann ist da noch der Luxi. 

Dankee Marc, dass herumschleppen vom Zip hat mich am Ende doch noch etwas 

gebracht!! Und an al die ich hier nicht mit Namen gênant habe, ein Buch zu drucken 

istt verdammt teuer, dass ist ein Grund dass ich euch nicht mit Namen ganant habe 

(undd weill ich ganz slecht Deutsch schreibe!). 

Alss afsluiting wil ik iedereen bedanken die ik niet genoemd heb en die het wel 

verdientt hebben. Het was een interesante tijd, maar alles heeft zo zijn einde. 

108 8 



rr 1 

 -4 
1 1 
.1 1 



p--


