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NAWOORD 

Ruim vier jaar onderzoek is hier gebundeld in dit proefschrift. Ruim vier jaar met vele pieken 

en dalen. Het was een mooie, leerzame en verrijkende periode en ben dan ook blij dat ik deze 

AIO stap gezet heb. Ik had er misschien anders over gedacht als ik niet zoveel hulp had gehad 

en, zowel mentaal als fysiek, was bijgestaan door vele mensen. Die mensen wil ik hier in dit 

nawoord noemen en bedanken. 

De basis van het onderzoek ligt natuurlijk bij Ben, die de eerste stappen zette met het 

kiezen van de lomaat-Fusarium interactie als onderwerp en met het schrijven van het project 

om avrI-2 te isoleren. Met aangename vrijheid begeleidde je me tijdens mijn 

promotieonderzoek. Jouw geloof en vertrouwen in mij, en het feit datje me betrok bij nieuwe 

onderzoekslijnen, heeft mijn zelfvertrouwen enorm gesterkt. Moeilijke momenten noemde jij 

'karakter vormend'. Op twijfel momenten bracht je snel oplossingen in korte doeltreffende 

gesprekken. De discussies die we aan het eind tijdens het schrijven van het proefschrift 

hebben gehad waren zeer waardevol. Ik hoop ze nog geruime tijd met je te kunnen voeren, 

ook als er niet geschreven hoeft te worden. 

Hoewel Michel pas later op de afdeling kwam, toen het project al grotendeels op de rails 

stond, heeft hij toch een zeer grote bijdrage geleverd aan het hele proefschrift. Je bent van 

onschatbare waarde voor de afdeling en helemaal onmisbaar in het 1-2 onderzoek. Jouw 

kennis, zowel praktisch als theoretisch, lijkt onbegrensd. Ik hoop nog veel van je te leren. 

Toen ik als AIO begon stond het onderzoek van de interactie tussen tomaat en Fusarium 

oxysporum f.sp. lycopersici op de afdeling nog in de kinderschoenen (en ik weet nu hoe klein 

die zijn). De ervaring met Fusarium die ik had opgedaan bij het LBO was daarom van 

cruciaal belang bij het opstarten van het project. Eugène was daar mijn grote leermeester. 

Hoewel ik nu eerder promoveer zal je altijd een groot voorbeeld voor me blijven. Ik hoop dat 

jij je proefschrift snel kan afronden. Veel succes bij ZENECA-MOGEN; ze hebben een 

kanjer binnnengehaald. 

Naast de ervaringen opgedaan op het LBO heb ik natuurlijk ook veel profijt gehad van de 

ervaringen van de 'oude' garde. Allereerst Emma, die veel heeft bijgedragen aan het 

karakteriseren van de Fusarium collectie. Jouw kennis van plant-pathogeen interacties heeft 

me ook geholpen met het schrijven van de Inleiding en de Algemene Discussie. En verder 

mevrouw Liem, die een geweldige klus heeft gehad aan de verhuizing uit Baarn naar de UvA. 

Nog steeds blijken oude dingen uit Baarn zeer bruikbaar. En Jaap; hij kon me altijd vertellen 

hoe het in Baarn ging en heeft onnoemelijk veel werk in de kassen voor me gedaan. 
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Nawoord 

Voorlopig blijf ik nog even met die planten en schimmels rotzooien, Jaap. Geniet lekker van 

je welverdiende rust. 

Dan de AIO's op het lab. Mirjam en Ed die voor mij op het lab zijn gekomen en al veel van 

de infrastructuur hadden verzorgd (waaronder een radio!). Beiden wens ik veel sterkte toe met 

de laatste loodjes van het proefschrift en de zwangerschap (van Mirjam natuurlijk, niet Ed). 

Ed wil ik tevens bedanken voor alle computer-ondersteuning. Met Annette deelde ik de 

promoter studie 'blues' en we hebben elkaar er doorheen geloodst. Conny is helaas tijdelijk 

afwezig en haar wens ik veel sterkte met het vinden van het goede spoor. Hopelijk zien we je 

snel weer op het lab. Hedwich zie ik als mijn enthousiaste opvolgster met wie ik nog een 

tijdje hoop samen te werken. 

Dat de afdeling zo lekker draait komt grotendeels door Petra. Petra volgde mevrouw Liem 

op en heeft sindsdien op rustige, diplomatieke wijze het hele lab onder handen gehad, zodat 

het leefbaar is geworden en zal blijven. Naast Petra doet ook Aveline onbaatzuchtig de nodige 

taken voor het algemeen belang. Bij het tomaten oogsten, celsuspensies transformeren en 

aanhouden, en diverse inoculatie proeven heb je me bijgestaan of de werzaamheden uit 

handen genomen. 

Dan kom ik nu dus aan bij de mensen die me geholpen hebben met de proeven. Fabienne 

Terasse uit Frankrijk was mijn eerste student. Hoewel geheel zonder praktische ervaring en 

slechts voor drie maanden op het lab heeft hij mij toch werk uit handen kunnen nemen. Ben 

huurde Francis in om nog meer mutanten (hoofdstuk 3) te kunnen screenen. Hoewel die 

inspanningen niets opgeleverd hebben werd haar goede humeur hierdoor nooit aangetast. Net 

op het moment dat de mutant gevonden was en het onderzoek eindelijk weer vooruit kon, 

kwam Christa. Zij zette de eerste stappen om met AFLP de polymorfismes op te sporen. Ik 

hoop datje eigen promotie-onderzoek net zo goed gaat als je stage. Veel succes! Robbert 

volgde Christa op en heeft ook uitstekend werk geleverd. Alles cool en relaxed, maar met 

vette resultaten. Lonneke, die zich stuk heeft kunnen bijten op de promoter analyse, sluit het 

rijtje studenten. 

Jack kwam als post-doc als laatste in de groep en spijkert mijn kennis bij omtrent 

signaleringsroutes en gist molecaire technieken. Jouw moleculaire expertise zal in de 

toekomst nog veel van pas komen. Van Jack is de stap naar de Gisten (Pombes) en Chlamy's 

niet ver. Die wil ik, net als de overige fyto's en studenten van de afdeling, natuurlijk ook 

hartelijk danken voor de goede sfeer, al het geleende en voor de diverse uitjes en tractaties. 

Tot zo ver de directe collega's. Veel van de hoofdstukken zijn echter tot stand gekomen 

door samenwerking met mensen van buitenaf. Als eerste was daar de samenwerking met Joep 

Lambalk en Frits Herlaar van ENZA Zaden, die mij bijstonden met zaad van interessante 

tomatenlijnen. Daarop volgde de contacten met KeyGene waar geweldig werk was geleverd 

doordat daar het Fusarium resistentie gen 1-2 was gedoneerd. Hieruit volgde een vruchtbare 

samenwerking met Guus Simons en Jelle Wijbrandi, welke invloed heeft gehad op de 
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Nawoord 

resultaten van bijna elk hoofdstuk in dit proefschrift. De volgende stap in het onderzoek was 

het maken van transgene tomatenlijnen waarvoor we aanklopten bij de Vrije Universiteit. 

Marianne de Vroomen en Tarcies Kneppers hebben mij de kneepjes van het transformeren 

bijgebracht. Ook voor het fotograferen van de plantjes kon ik altijd terecht op de VU. 

Transgene planten maken is één, maar analyseren is weer een vak apart. Daarbij ben ik 

geholpen door Ferry Bouman en Nora Devente van de Universiteit van Amsterdam. 

Aan de schimmelkant waren weer andere mensen heel hulpvaardig. Peter Punt en Cees van 

den Hondel van TNO hebben me voorzien van plasmiden en hebben mij enige handigheidjes 

geleerd met betrekking tot schimmel-transformatie. Het laatste praktische hoofdstuk is geheel 

tot stand gekomen in samenwerking met de vakgroep Fytopathologie van de LUW. De hele 

Cladosporium groep heeft daarbij wel iets bijgedragen, maar voornamelijk waren daar 

Matthieu Joosten, Guy Honée en Pierre de Wit actief in begeleiding van het onderzoek en 

herziening van de teksten. In dit kader wil ik ook de HC&M werkgroep bijeenkomsten 

noemen die bijdroegen aan de goede contacten binnen Nederland maar ook internationaal. 

Dan het thuisfront. Hoewel in eerste instantie misschien een beetje sceptisch tegenover het 

aannemen van deze AIO baan, hebben mijn ouders altijd veel interesse getoond in mijn werk 

en herinnerden zij mij er terecht aan dat ik af en toe ook aan mezelf mocht denken. Nu zijn ze 

vast heel trots. Ik ben blij dat ik jullie beiden nog heb. Een van de weinige afleidingen die ik 

mezelf deze periode gegund heb was met de badminton-tennis-squash-fiets-eetclub. Die wil 

ik dan ook hartelijke danken voor alle ontspanning en gezellige momenten. En natuurlijk is 

daar Ingrid. Mijn klankbord, mijn eerste referent, mijn co-co-promoter, mijn motivator, mijn 

psycholoog, mijn alles, maar bovenal mijn liefen mijn leven. 
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