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N A W O O R D 
de trein reis 

A nstappen in Maastricht, waar een vriendelijke treinconducteur de instapkaart 

~J beoordeelde op zijn geldigheid. De trein bestond uit vier wagons die na mate de treinreis 

vorderde allemaal doorlopen werden. Na vier nachten werd uitgestapt op een klein station in 

de Haarlemmermeer polder. Het was nog twee dagen reizen naar de voorlopige 

eindbestemming Velzen. In deze plaats werd een treinkaartje gekocht met de bestemming 

Utrecht. Na zeven dagen in de boeken gezeten te hebben stapte ik voorzichtig uit. De 

conducteur stond zwijgend naast mij. Met een handgebaar verzocht hij mij om uit te stappen. 

Omkijkend vroeg ik hem waarom dit zo'n druk station was. De trein kwam ondertussen weer 

in beweging. Terwijl de trein het station verliet bleef een bijna sarcastische grijns van de 

treinconducteur op mijn netvlies achter. Het echte werk was begonnen. 

de Bron 

A | ade studie biologie werd gestart met een baan op het voormalige fytopathologische 

/ V instituut "Willie Commelin Scholten". Op dit instituut werd het anjer werk van Robert 

Baayen door mij overgenomen. Deze werkzaamheden werden verricht in samenwerking met 

Doekle Elgersma, Gerard Nieman, Sylvia Toet en Mvr. Liem. Doekle en Robert bedankt voor 

de mogelijkheid om direct na mijn studie te participeren in dit onderzoek. Bij het uitvoeren 

van de proeven was de steun van Sylvia onontbeerlijk. In die periode heeft zij de honderden 

anjers die door Jaap Fontijn verzorgd werden geanalyseerd op de productie van fytoalexinen. 

Op de werkvloer was Mvr. Liem de rots in de branding. Samen met Bernadette hadden we 

toen nog de luxe om één kamer met twee personen de delen. Willem en Hein Truus (de 

volgorde is willekeurig) zonder jullie was het WCS niet compleet. 

Last but not least de gabbers van de oecologische tak van het WCS. Op geregelde basis 

werd op vrijdag na een dag hard "buffelen" de dag nog even op sap gezet in de kroeg achter 

het lab. Uit die periode herinner mij ook nog levendig "the verbal abuse" die ik moest 

ondergaan tijdens ieder bezoek aan jullie labzaal. In volgorde van ellende Jos, Ientse, Peter, 

Boet, Hans, Helma en Marcel, BEDANKT. Geestelijk leider van bovenstaande groep was 

Bob Schippers. In zijn functie als directeur, werd waardig afscheid genomen van het WCS 

tijdens een koud buffet. De Drambuie had je toch echt in de kast moeten laten staan Bob. 

deUvA 

V / / iteindelijk zijn we dan aangeland bij het hoofdstuk UvA. Als afsplitsing van het WCS 

^ ^ \ werden Doekle, Sylvia, Mvr. Liem en ondergetekende geparkeerd in een sectie van 

een practicum zaal dat tot lab was omgebouwd. In die periode hing het leven van 

Fytopathologie Amsterdam aan een zijden draad. Met veel inspanning van met name Doekle 
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is het dan uiteindelijk gelukt om een persoon te vinden die in korte tijd een levenskrachtige 

groep heeft kunnen formeren. Deze persoon kende ik uit literatuur die handelde over het 

onderzoek naar PR eiwitten. Met een hoog gehalte aan Jomanda instraling zijn wij elkaar dan 

tegen gekomen op de UvA. Het kan vreemd lopen in het leven Ben, maar uiteidelijk is jou 

idee om de celwand van Fusarium te bestuderen in samenwerking met de gist groep van 

Frans Klis mijn promotie project geworden. In deze periode is veel biochemisch werk gedaan 

en ben ik het domein van de moleculaire biologie binnen getreden. In het begin kon ik voor 

dit werk veel leren van mijn mede-AIO Mirjam. De drie briefjes die jij mij hebt gegeven 

waren in die periode onmisbaar voor het klonerings werk. De start voor dit werk werd 

gegeven na een werkbespreking waarin ik de resultaten van een voor mij mislukt RT-PCR 

experiment toonde. Een blik van Ben op deze gegevens resulteerde in een reeks van 

experimenten waarin uiteindelijk FEM1 gekloneerd werd. In dit proces is Michel een 

belangrijke schakel geweest. Van jou heb ik ook het werkwoord hostenflotsen geleerd en de 

noodzakelijke tools in de moleculaire biologie. Het werk dat wij gedaan hebben is vertaald in 

hoofdstuk 4 van dit boekje. In de periode dat ik met moleculair biologisch werk bezig was 

verhuisde Jack van de gist groep naar fytopathologie. De suggestie van jou om het 

gekloneerde gen FEM1 te. noemen heb ik overgenomen. Verder heb jij samen met Aveline 

mijn His constructen tot leven gebracht in de vorm van Fig.5 in hoofdstuk 4. In Jurriaan 

hadden wij een AIO die een onmiskenbaar positieve bijdrage leverde aan de lab-sfeer (dank 

voor de bank). Hebben wij wel eens samen een bak koffie gedronken ? Jur veel succes met de 

baan op het CPRO, het nieuwe huis en het kind dat jij en Ingrid verwachten. Een persoon 

heeft het uitgehouden om dagelijks aan een labtafel te moeten zitten die direct grensde aan 

mijn labtafel. Het was een hele mooie periode Annette, waarin hoogte punten en diepte 

punten van het AIO-schap werden gedeeld. Culinaire uitspattingen waren toevertrouwd aan 

Petra, tevens was zij ook de spil geworden waarom het dagelijkse lab-leven begon te draaien. 

Samen met jou en Annette is menig maal gewerkt aan een dieper begrip van het uitgaansleven 

in Amsterdam. Van de "schimmel club" maakte niet alleen Jur en ik deel uit maar ook Connie 

en in een later stadium ook Hedwich. Beide dames wens ik veel succes bij het afronden van 

de promotie activiteiten. Last but again not least de gist groep van Frans Klis. Vooral in de 

begin periode heb ik frequent overleg gehad met jou. In een later stadium heb jij samen met 

Ben en Michel veel werk verzet in het bijschaven (hakken) van mijn manuscripten. Van Frans 

is het een kleine stap naar de Yeasty boys and girls, de oude hap Stephan, Piet, Marianne, 

Heleen, Hans K., Arthur en Roy en de nieuwe hap, Edwin, Piet, Sylvia, Frans H. en Hans. 

Ieder heeft op zijn of haar manier bijgedragen aan het Fusarium onderzoek. Ook de "signaal 

transductie" groep (Teun, John, Arnold, Harold, Steven en Martine) van Alan Musgrave wil 

ik nog even in een spotlight zetten. Tafeltennis hebben ik met laatst genoemde maar een korte 

periode gespeeld. De verwoestende forehand van jou staat nog steeds diep in mijn geheugen 
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gegrift. Andere leden van de planten fysiologie groep zijn Jet, Eddy en Kit. Laatst genoemde 

is vooral bij labuitjes een onmisbare factor. 

In het onderzoek dat beschreven staat in dit boekje is een verscheidenheid aan technieken 

gebruikt waardoor ik ook een tijdje gast ben geweest bij Moleculaire cytologie. In de groep 

van Conrad Wolderingh zijn de electronen microscopische opnamen (werk van Eveline Pas) 

en fluoriscentie opnamen (ondergetekende) gemaakt die verwerkt zijn in hoofdstuk 1 en 2. 

Vooral de foto's die gemaakt zijn met de fluoriscentie microscoop gaven de nodige 

problemen. Support voor dit werk werd tijdens besprekingen geleverd door Conrad en op de 

lab-vloer door Rogier, Bob, Jackie en Peter. 

De MCBtjes, Liesbeth, Janynke, Sandra E., Sandra vW., Cindy, Hans, Jolanda, Hans v/d 

S., Muus, De dames en heren van deze groep heb ik voornamelijk leren kennen door mijn 

activiteiten in het isotopen lab. Ook binnen deze groep heb ik wel eens lopen shoppen voor 

technieken zoals primer extensie of bizarre restrictie enzymen. De promovendie binnen deze 

groep wens ik veel succes bij het afronden van hun werk. 

Dan zijn er ook nog de studenten die het leven op het lab veraangenaamd hebben. De 

Franse Erasmus student Mourad heeft zijn bijdrage geleverd aan het tweede hoofdstuk in dit 

boekje. Zijn grootste probleem was om een gel met een mooi bandenpatroon te laten 

overleven, zodat er ook nog een foto van gemaakt kon worden. Daphne, dank voor de 

eindeloze RNA extracties. Het waren strakke Northerns die helaas bij gebrek aan een 

betrouwbare ladings controle niet gebruikt zijn. Wij hebben gekozen voor actine dat 

constitutief tot expressie moet komen, helaas was de expressie van dit gen ook groei 

gerelateerd. Als laatste student moet ik nog even Mike vermelden. Hij kwam binnen als mijn 

mini-stage student en melde zich vervolgens bij Annette als stage-student. What have I don 

wrong Mike ? 

Als laatste but still not least dank ik mijn nieuwe en oude vrienden, broers en mijn ouders 

voor hun steun in de afgelopen jaren. Ik hoop na deze hectische periode weer tijd te vinden 

om eens bij te praten. To my friends in Norway, Switzerland and Australia, thanks for staying 

in touch with me. Hope to see you again in the near future. 
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