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Chapter 7 

We hebben tijdens een koffiepauze wel eens lachend berekend wat er onder andere nodig is om 

een proefschrift te realiseren. De één dronk minstens een badvolume koffie, de ander rookte een 

hectare tabaksbladeren. Ik heb tijdens mijn promotieperiode tien maal de wereld rond gereisd. Al 

deze voorbeelden hebben geleid tot de verschillende proefschriften. Hoeveel bomen het gekost heeft 

om al die proefschriften op papier te krijgen hebben we nooit durven berekenen. Maar nu het geheel 

er bijna opzit wil ik toch nog enkele bladzijden gebruiken om verschillende mensen te bedanken die 

een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van dit proefschrift. 

Allereest wil ik Michel Haring en Alan Musgrave bedanken. Michel jij was een erg belangrijke 

factor gedurende mijn tijd op het lab maar zeker in de periode van het schrijven. De periode dat we 

tegenover elkaar op het lab zaten heb ik erg genoten van de ontspannen momenten. Het Nederlandse 

levenslied was erg luid aanwezig evenals jouw slap geklets, maar vooraal op wetenschappelijk gebied 

heb ik ontzettend veel kunnen leren van jouw kritische kijk op het uitvoeren van onderzoek. Verder 

heb je tijdens het schrijven steeds de druk op de ketel gehouden zodat mijn proefschrift uiteindelijk 

geworden is zoals het er nu ligt. 

Alan, bedankt dat jij mij de mogelijkheid en het vertrouwen hebt gegeven dit onderzoek te 

kunnen voltooien. Het feit dat ik tijdens het squashen niet van je heb kunnen winnen zit me nog 

steeds niet lekker, maar jouw beeldspraak: "Om als wetenschapper een goed gevoel te hebben, hoefje 

niet perse de beste te zijn" is me wel bij gebleven. Dit had soms betrekking op mijn werk en hierdoor 

heb je mij steeds weer kunnen motiveren op de momenten dat het niet zo wilde lukken met het 

onderzoek. 

Tevens wil ik mijn (oud)kamergenoten bedanken: Frank voor het samen doorspitten van de 

gigantische berg sequentie data. Harold voor de gezellige tijd en het samen "racen" op de fiets van en 

naar het Amstel-station. Teun, jou ken ik al sinds onze 'ATO-tijd'. De periode dat ik met jou heb 

samengewerkt zal ik zeker missen. Naast onze wetenschappelijke discussies hebben we gedurende 

mijn promotieperiode veel plezier gehad, want op sportief gebied waren we tijdens squashen, water-

skieën, bowlen, snooker of karten aan elkaar gewaagd. Na deze inspannende activiteiten dronken we 

regelmatig een biertje (soms twee) en werd het vaak erg laat. Bij jullie was altijd de mogelijkheid om 

te blijven slapen, ook Cynthia bedankt. 

Verder wil ik mijn promotor Herman bedanken voor zijn waardevolle bijdrage aan dit 

proefschrift. Jij hebt zeker tijdens de afrondende fase van mijn proefschrift je schaarse tijd besteed 

aan het lezen en corrigeren van mijn manuscripten. Mijn (oud)collega's, Marco, Henk, Kitty, Corrien, 

John, Wies, Hilda, Eddy, Stefan en de "Gist-mensen" wil ik bedanken voor hun individuele 

ondersteuning tijdens werkzaamheden waarbij zij mij geholpen hebben. 

De studenten, Arthur Kroon, Joy Ramdjilal, René Brink en Martine den Hartog, die mij geholpen 

hebben met het uitvoeren van het praktische werk wil ik niet onvermeld laten. Arthur jij was degene 

die de aanzet heeft gemaakt in het "oplossen" van PGA1 (de beruchte kloon F), maar uiteindelijk 
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moest je stoppen zonder een bevredigend resultaat. Joy, jij hebt erg veel tijd en metname veel energie 

gestopt in het tot expressie brengen van partiele klonen van het CMB1 gen, helaas voor mij, maar ook 

voor jou bleek dat voor ons onmogelijk. René, jij hebt gedurende een ministage veel flagellen 

geïsoleeerd waarvan ik dankbaar gebruik heb gemaakt in de periode dat jij al weer weg was. Als 

laatste, maar zeker niet de minste, wil ik Martine bedanken. Omdat ik in de laatste fase van mijn 

promotieperiode zat, was niet iedereen het ermee eens dat ik veel tijd zou besteden aan begeleiding. 

Achteraf ben ik blij dat je met mij hebt samen gewerkt. Je hebt fantastisch zelfstandig werk gedaan 

dat heeft geleid tot hoofdstuk 5. Omdat je erg bij het onderzoek betrokken was een werkdag niet altijd 

om vijf uur afgelopen was heb je vaak je favoriete serie "The flying doctors" hebt gemist. Ik heb jouw 

inzet en betrokkenheid erg gewaardeerd. 

Degene die ik zeker wil bedanken zijn de mensen buiten het lab. Joost, ondanks jouw volle 

agenda heb je tijd gemaakt om de omslag te verzorgen en samen met mij vele uren achter de scanner 

te zitten. Mijn moeizaam verkregen resultaten heb je vaak lachend omschreven als "die vlekjes", maar 

toch zijn ze naar mijn volle tevredenheid tot een goed resultaat verwerkt. De 'paranimfen' Eric en 

Henri wil ik bedanken voor het werk dat zij verricht hebben op het moment dat ik in het buitenland 

zat en er nog verschillende zaken geregeld moesten worden. Familie, vrienden, vriendinnen en 

waterpoloërs die voor de nodige ontspanning, ontlading en afleiding hebben gezorgd. 

Mijn ouders, Paula en Andre wil ik bedanken. Zij waren altijd erg belangstellend en betrokken bij 

mijn werk en of het vorderden. Mijn ouders in het bijzonder omdat zij mij de mogelijkheid hebben 

geboden om me te vormen en ontplooien tot de persoon die ik ben. 

Tenslotte wil ik degene bedanken die voor mij het aller belangrijkste zijn. Mieke jou kan ik niet 

bedanken in woorden maar jouw steun en relativerende vermogen hebben mij steeds dât gegeven wat 

ik juist nodig had als het wat minder ging. Jij, later samen met Mirthe en Milou, hebben er voor 

gezorgd dat thuis ook echt thuis was. Op de meest onverwachte ogenblikken lieten jullie mij genieten 

van het moment van de dag en kon ik de proefschrift stress vergeten. 

Na al die jaren ben ik blij dat ik deze periode kan gaan afsluiten met dit proefschrift. 

3-Cans 

115 


