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Dankwoord Dankwoord 
Watt heb ik hier lang naar uitgekeken! Eerlijk gezegd heb ik me vanaf het begin van m'n 

AIO-tij dd al verheugd op het schrijven van een dankwoord, niet omdat ik er zo snel mogelijk 

vanaff  wilde zijn maar omdat me dat gewoon leuk leek. Bovendien is dit vaak het meest 

gelezenn deel van een proefschrift, en verdient dus een weloverwogen stukje tekst. Zoals 

waarschijnlijkk gebruikelijk, is ook dit dankwoord een "sluitpost op de begroting" en schrijf ik 

ditt met de hete adem van de drukker in mijn nek. Ik hoop dan ook van harte dat ik niemand 

vergeet. . 

Omm maar eens een open deur in te trappen: het maken van een proefschrift doe je niet alleen. 

Gedurendee mijn promotieonderzoek ben ook ik er achter gekomen dat onderzoek doen een 

teamsportt is, en dat alhoewel de bijdrage van sommige teamleden soms schijnbaar 

onzichtbaarr is, deze toch van wezenlijk belang kan zijn. 

Frans,, na een kijkje in de keuken tijdens één van mijn stages werd ook ik deel van je 

"gistgroep".. Ik wil je dan ook bedanken voor het vertrouwen in mij, en de onderzoeksvrijheid 

diee je me geschonken hebt. Ook je nimmer aflatend enthousiasme heb ik enorm gewaardeerd. 

Jee bent altijd bereikbaar geweest en de snelheid waarmee je manuscripten van commentaar 

kann voorzien is onovertroffen. Ik verbaas me er nog steeds over hoe je door een paar woorden 

tee veranderen een alinea veel krachtiger kan maken. De afgelopen jaren heb ik dan ook met 

zeerr veel plezier doorgebracht. 

Herman,, ji j was in het begin wat meer op de achtergrond aanwezig, maar door de 

legendarischee muziekavonden maakte je toch een onvergetelijke indruk op mij. In een later 

stadiumm werd jouw rol steeds duidelijker, en ik wil je dan ook bedanken voor de snelheid 

waarmeee je manuscripten hebt nagekeken en gecorrigeerd, alswel voor de steun op 't laatst. 

Hans,, hoewel je pas halverwege mijn AIO-tijd ten tonele verscheen, heb ik toch enorm veel 

vann je geleerd. Je was een steun en toeverlaat (zowel wetenschappelijk als niet-

wetenschappelijk),, en een ideale "sparring-partner" voor een partijtje brainstormen. Enorm 

bedanktt daarvoor. Ik denk nog altijd met plezier terug aan de tijd tegenover elkaar op 't lab 

enn samen op de zitkamer. 

Mijnn eerste echte kennismaking met de wetenschap was tijdens m'n stages. Roy, na het 

schrijvenn van een scriptie, mocht ik onder jouw bezielende begeleiding het lab op om het 

allemaall  zelf te doen. Daar heb ik geweldig van genoten, en mijn keuze om "verder te gaan" 

inn de wetenschap is hierdoor bepaald. Onze gezamenlijke voorliefde voor de muziek van Jimi 
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Hendrixx uitte zich soms door scheurende gitaarsolo's van hem op het isotopenlab. Ook heb ik 

genotenn van het samen in een band spelen, waar ik ook op het gebied van gitaarspelen veel 

vann je heb geleerd. Het wordt tijd om weer eens een biertje te drinken in 't Sluisje. 

John,, when I started my research training at the NKI, you were still in Oz for your holiday. I 

wass told that it was a risk not seeing your supervisor before starting, but it turned out to be 

allright.. I had a great time there and you introduced me to the wonders of molecular biology. 

Manyy thanks for that, as well as for introducing me to Led Zeppelin. By now I've collected 

alll  their albums. I hope you'll be around, but if not I hope to see you at another occasion. 

Nuu komen natuurlijk mijn collega's uit de gistgroep. Jack, ook al was je al snel weer weg uit 

dee gistgroep toen ik als AIO (of eigenlijk bursaal) begon, toch heb je mij in die korte tijd op 

dee rit geholpen. Gelukkig was je na je transfer naar de Fyto's toch nog bereikbaar en bleef je 

altijdd geïnteresseerd. Verder ook de "oude" gistgroep, bestaande uit Arthur, Heleen, Kappie, 

Marianne,, Piet van E., Stephan en natuurlijk Roy. Jullie heb ik al tijdens m'n stageperiode 

lerenn kennen en vormden een goede reden om bij de gistgroep te willen horen. Om Alleen-In-

Opleidingg te zijn is niet zo leuk. Gertien en Sylvia, ik ben blij dat julli e er ook waren. 

Behalvee dat we een enorm gezellige tijd hadden, kon ik bij julli e ook m'n hart luchten 

wanneerr het me zo nu en dan allemaal eventjes te veel werd. Dan hebben we natuurlijk ook 

nogg Frans H., Piet de G., Sandra (wat zal ji j een lieve juf zijn), Miekje (het vuurspuwende 

begintt er inmiddels wel wat af te raken), Els (bedankt voor de "famous candle-light 

suppers"),, Michiel (ouwe brombeer), Bas (ouwe Goorlap) en natuurlijk Hans. Also I really 

enjoyedd that you, Neta and Jay, have spent about a year in the group. Blijven natuurlijk nog 

overr de studenten die me hebben bijgestaan, Jacco en Merijn. Jacco, jongen, je hebt me 

inmiddelss bijna ingehaald! Veel succes nog met de zware laatste loodjes. Merijn, ji j kreeg mij 

minn of meer cadeau toen Hans de gistgroep verliet, maar het is allemaal toch nog goed 

gekomen.. Ook ji j veel succes met je promotieonderzoek! 

Duringg my stay in Salamanca, Spain, the basis for the 1,6-/?-glucan synthase assay was 

produced.. I would like to thank everybody overthere for their warm welcome. Especially I 

wantt to thank Juan Carlos and Angel for their help, advice and hospitality. Also I would like 

too say to Hugo, Juan Carlos Jr., Victoria, Elena, and Teresa: "Muchas gracias por el buen 

tiempo!".. Manon and Howard, I'm very glad you are willing to continue to work on the 1,6-

/?-glucann synthase assay, and I wish you the best of luck. 

Niett te vergeten wil ik de overige Plantenfysiologen bedanken die er gedurende mijn tijd 

waren:: Teun, Alan, Steven, Harold, John, Ana,, Appie, Hans H., Hilda, Michel, Wies, Jet en 

Eddy.. Ook de huidige generatie wil ik niet overslaan, met name Bastiaan en Juul: wanneer 

doenn we weer eens een "Scientific Jam"? En natuurlijk ook de Fyto's die ook altijd van de 
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partijj  waren. Last but not least wil ik Kitty bedanken (en natuurlijk "broertje" Jasper) voor de 

gezelligheidd en alle wijze raad. Allemaal bedankt voor de BBQ's, borrels, en natuurlijk ons 

verblijff  in 't Kanohoes in Groningen. Het was een fantastische tijd! 

Ikk mag natuurlijk niet m'n nieuwe collega's van het AMC Lever Centrum vergeten. Gelukkig 

blijktt maar weer eens dat wetenschappers vaak gezellige mensen zijn. Ik heb het gevoel dat 

dee tijd vliegt, en dat gebeurt niet wanneer je je verveelt. Allemaal bedankt! 

Dann blijven vrienden, bandleden, motormuizen en familieleden over, die misschien niet 

allemaall  zo direct betrokken zijn geweest bij het maken van een proefschrift, maar wel bij 

alless eromheen. Dus julli e zijn minstens net zo belangrijk geweest, en dat zijn julli e nog 

steeds.. Bedankt daarvoor! 

Paa en ma, julli e hebben mij altijd gestimuleerd om door te leren en het ook mogelijk gemaakt 

omm dat te doen. Ook al was het soms niet te volgen wat ik aan het doen was, julli e zijn altijd 

geïnteresseerdd gebleven en hebben mij onvoorwaardelijk gesteund. Ik ben blij dat julli e dat 

zoo gedaan hebben, want anders zou dit boekje er nooit zijn geweest. 

Tsja,, dan blijf t er natuurlijk nog één iemand over. Die iemand had ik al eerder bij de 

Plantenfysiologenn kunnen noemen, maar ik heb er toch maar mee gewacht tot nu. Eigenlijk is 

zijj  voor mij nog een belangrijker eindresultaat dan dit boekje, al zou ik zonder de aanzet tot 

ditt boekje haar waarschijnlijk nooit ontmoet hebben. Dus ook vanuit dat oogpunt had ik dit 

nooitt willen missen. Martine, je bent een schat! 
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