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Dankwoord Dankwoord 
Mij nn voorgangers hebben wetenschap beoefenen al vergeleken met (top-)sport en musiceren 

inn een orkest. Hoewel in deze vergelijkingen wel een kern van waarheid zit, zie ik mijn oio-

tijdd toch meer als aangenaam tijdverdrijf. Vijfjaar lang de dingen doen die je leuk vindt en je 

krijgtt nog betaald ook! Ik kijk dan ook met veel plezier terug op mijn promotietijd. Er zijn 

veell  mensen die hebben bijgedragen aan deze leuke en leerzame periode en ik wil iedereen 

bedankenn voor de prettige werksfeer, goede borrels, BBQ's en uitstapjes. BEDANKT: 

Bastiaan,, Kai, Chris, Julian, Rafa, Rob, Gert-Jan, Michel, Ap, Hans H., Hilda, Eddy, Wies, 

Piett van E., Jet, Corrien, Gertien, Sylvia, Piet de G., Els, Frans, Stephan, Kappie, Annemiek, 

Jack,, Hans de N., ex-Wageninger en moleculair cytoloog Joop (he's so sweet) en alle fyto's, 

maarr in het bijzonder Hedwich (muziek schept een band) en Sandra (MPMI was veel leuker 

mett jou!). Een aantal mensen verdient echter extra aandacht, omdat zij mij op een speciale 

manierr hebben geholpen met het proefschrift. 

Teun,, ik ga de geschiedenis in als jouw eerste echte promovendus. Je bent een fantastische 

co-promotor:: altijd kritisch op het geleverde werk, maar nooit negatief. Jouw enthousiasme 

enn fanatisme zijn onuitputtelijk (en niet alleen op wetenschappelijk gebied). Je weet je 

enthousiasmee ook nog eens goed over te brengen op anderen, zodat een oio met in haar ogen 

slechtee resultaten toch weer vol goede moed je kamer verlaat. Ik heb veel van je geleerd, 

maarr ik ga lekker toch trouwen (kom je ook?). 

Herman,, op wetenschappelijk gebied werd ji j echt belangrijk toen er een proefschrift moest 

komen.. Op muzikaal gebied hebben we elkaar gelukkig eerder ontmoet. Virginaal-hobo is de 

idealee combinatie, dus hopelijk treffen we elkaar nog eens op een muziekavond. 

Alan,, ji j was in het begin zeer aanwezig, maar later ben je meer op de achtergrond terecht 

gekomenn toen Teun de touwtjes in handen kreeg. Bedankt voor je begeleiding en je kritische 

blikk op alle door mij geproduceerde teksten (een manuscript is pas goed als ji j er naar hebt 

gekeken!). . 

Lievee Steef, als er één iemand is waar ik heel veel waardering voor heb dan ben ji j het wel. 

Ondankss dat het je lichamelijk lang niet altijd mee zit, ben ji j altijd vol overgave bezig met 

wetenschap.. Jammer dat we onze experimenten met betrekking tot de vetzuursamenstelling 

vann PA in Vicia niet hebben kunnen afmaken. Het was op zijn minst een Science-verhaal 

geworden,, toch? Ik hoop datje spoedig weer achter je GC te vinden bent, want daar hoor je 

thuis.. Ik ben blij en vereerd dat ji j mijn paranimf wilt zijn. 

Inn 1998 startte ik in een kleine groep met alleen maar mannen, maar gelukkig kwamen er 

spoedigg 2 dames bij. Chica Ana, lekker dingetje, you showed me that science is fun. Many 

thankss for all the lessons in molecular biology and for all the good times in- and outside the 

lab.. I really enjoyed our stay, together with Christa, in Italy (I'll never walk again in the 

mountains!).. Christa, ik zeg altijd met een geintje dat je mijn grote wetenschappelijke 

voorbeeldd bent, maar dat is ook zo. Super intelligent, handig met de pipet en nog sociaal ook. 

Houdd al deze eigenschappen vast, ook als je moeder bent geworden. 
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Harold,, Bas en John, mannen van het eerste uur! Door julli e voelde ik mij meteen thuis bij 

plantenfysiologie.. Enorm bedankt voor de aangename samenwerking en hopelijk kom ik 

julli ee nog eens tegen (Bas, kom je gourmetten?). Van de nieuwe lichting mannen verdient 

Wessell  een speciaal woord. Wessel, erg fijn dat je altijd bereid was allerlei blonde vragen 

overr computers te beantwoorden en dat je altijd en overal een helpende hand toesteekt. Ik 

duimm voor je datje de Veni krijgt, de groep mag blij zijn met jou als post-doc. Joachim, ook 

ji jj  bedankt voor de prettige samenwerking. Zonder jou geen zaad en geen Nod factor! 

Bovendienn heb ik jouw en Dorus' enthousiasme voor mijn onderzoek als zeer prettig ervaren. 

Kitty ,, alweer vertrekt er een kuikentje onder moeders vleugels vandaan. Waarschijnlijk ben 

ikk een van de laatsten, zeker nu je opgeslokt bent door het grote SILS. Bedankt voor alle 

gezelligheid,, serieuze en minder serieuze gesprekken en je droppot. Het was fijn dat je deur 

altijdd open stond en nog steeds staat. 

Ikk heb op de valreep 1 student mogen begeleiden en gelukkig was het een hele goede. 

Nathalie,, ik heb veel van jou geleerd en ji j hopelijk ook van mij. Jouw inzet en betrokkenheid 

vondd ik fantastisch. Dat onze samenwerking vruchtbaar was, mag wel blijken uit ons Plant 

Physiologyy artikel. Veel succes met je eigen carrière (als analist, aio?!?!). 

Hett leven buiten het lab is minstens zo belangrijk als het leven in het lab. Muziek maken en 

onderzoekerr zijn houden elkaar perfect in evenwicht. Gaan de experimenten niet zoals je wilt, 

dann kun je je lekker afreageren en je gedachten op iets anders zetten tijdens een orkest-

repetitie.. Omgekeerd gaat het verhaal echter ook op. Chagrijnige dirigenten en valse noten 

doenn je onmiddellijk verlangen naar je labtafel met wortelharen. Leden (en dirigenten...) van 

hett WBE, de Waterlandse Harmonie en de Tram-harmonie, bedankt voor alle valse (en 

mooie)) noten. André, bedankt voor jouw luisterend oor over infecties in celsuspensies en niet 

krullendee wortelharen tijdens autoritten naar Soesterberg of Vlijmen. Tanja en Petra, ik ben 

blijj  dat ik deel uit maak van het bestuur van het WBE. Het kost veel tijd, maar met julli e is 

hett altijd aangenaam. Ik ga toch naar Bielefeld, hoewel julli e beiden mij ervan hebben 

proberenn te overtuigen dat niet te doen. Gelukkig repeteert het WBE op zondag en kan je ook 

mailenn vanuit Duitsland. 

Papaa en mama, zonder julli e geen proefschrift. Bedankt dat julli e mij aangemoedigd hebben 

omm te gaan studeren en dit ook mogelijk hebben gemaakt. Met je vader als paranimf naast je, 

kann er niets meer mis gaan. 

Lievee Edwin, ji j bent ongetwijfeld het beste wat mij is overkomen tijdens mijn oio-tijd. We 

hebbenn op een paar vierkante meter samen een proefschrift geschreven. Als een relatie dat 

kann doorstaan, dan zit het volgens mij wel goed! Mop, bedankt voor alles. 
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