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Nawoord Nawoord 

Inn november 1996 was het zo ver, ik kon aan mijn promotieonderzoek beginnen. Hans, ik 
denkk dat ik jou toch als eerste wil bedanken, omdat ji j degene bent die het mogelijk heeft 
gemaaktt om financiering te vinden voor een promotieplaats. De afwezigheid van een 
hoogleraarr op onze afdeling gaf in eerste instantie ruimte voor een tweejarig project. 
Tegenslagenn tijdens zo'n korte aanstelling als promovendus zijn dan niet gewenst en werden 
dann ook, hoe kan het ook anders, op de voet gevolgd door 'Murphy'. Doordat de 
hoogleraarspositiee nog niet was opgevuld, ontstond de mogelijkheid om met jouw hulp en 
promotorr Steph Menken het promotieonderzoek in totaal met anderhalfjaar te verlengen. 
Hans,, als co-promotor wil ik je natuurlijk ook bedanken voor je kritische commentaren op 
mijnn onderzoeksgegevens en manuscripten. We hebben, samen met Gerard, toch vele uren 
aann die witte tafel gezeten, je weet wel, die met een misschien toch wel iets te laaghangende 
tl-verlichting,, maar misschien werd hierdoor je kritische blik alleen maar versterkt. Ik hoop 
datjee na mijn promotie ook nog tijd kunt vinden om de twee nog niet gepubliceerde en een 
derdee nog op te schrijven manuscript te voorzien van je commentaar en suggesties. 

Nuu de naam toch al genoemd is, wil ik Steph ook bedanken voor je rol als promotor 
alhoewell  ik niet bij jouw onderzoeksgroep behoorde. Desalniettemin stelde je het zeer op prijs 
omm mijn manuscripten van commentaar te kunnen voorzien. En natuurlijk was ik daar zeer 
blijj  mee. 

Dee volgende belangrijke persoon voor mijn promotieonderzoek is Gerard geweest. Ook al 
wordtt je hier pas als derde genoemd, zijn je inzet, tijd en geduld zeker een eerste plaats waard. 
Enn zoals je in eigen nawoord van je proefschrift hoopte, zijn wij inderdaad voor mijn 
promotieonderzoekk nog veel samen het veld ingeweest, bovendien bewapend met camera. 
Gerardd ik heb veel van je geleerd op het wetenschappelijk gebied en ik hoop ook ji j een beetje 
vann mij. Alhoewel het soms niet altijd meevalt om huis en werk te delen, denk ik toch dat wij 
onss er goed doorheen hebben geslagen, vooral tijdens de afrondingsfase van het proefschrift. 
Staann we nu samen in hetzelfde krijt . .. ? Een dikke kus ! 

Angelo,, Tom, Aaron, Dennis en Menno: dank julli e wel! Zonder julli e interesse en inzet 
inn de populatiebiologie van bedreigde plantensoorten was het mij in mijn eentje nooit gelukt 
all  deze gegevens te verzamelen die hier nu in het proefschrift staan of nog als publicatie 
opgeschrevenn moeten worden. Ik ben met veel plezier met julli e het veld in geweest en heb ik 
julli ee geholpen in het allozymelab. Tom en Aaron, helaas had ik niet meer voldoende tijd om 
ookk julli e onderzoeksgegevens op te nemen in dit proefschrift en dat vind ik erg jammer. Ik 
zall  het zeker op korte termijn opschrijven en mijn eigen nog niet gepubliceerde data eraan 
toevoegen. . 

Nico,, ook jou wil ik bedanken voor al de tijd en ervaring die je hebt ingezet om 
uiteindelijkk die vijf polymorfe en dan ook nog interpreteerbare loei te vinden in Valkruid. 
Voorr mijn gevoel was je altijd bezig om de verschillende buffersystemen te optimaliseren om 
duidelijkerr bandenpatronen te krijgen. Ook toen je niet meer officieel in dienst was van de 
Universiteitt en ik op mijn eigen kennis was aangewezen, kon ik nog altijd voor telefonische 
raadd bij je terecht als er problemen waren met de electroforesegels en kleuringen. Ik heb dit 
altijdd ontzettend in je gewaardeerd, dank je wel en ik hoop dat die vervelende pijn in je rug 
tochh wat minder wordt in de toekomst! 

Ludekk ,en later Harold en Thea, dank julli e wel voor het verzorgen, opkweken en verpotten 
vann toch al gauw zo'n 5000 Valkruidplanten. Ik heb het niet doorgegeven aan Floron, maar 
opp het terrein van het Science Park Amsterdam heeft een paar jaar de grootste populatie 
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Valkruidd gestaan (en dat is mischien nog steeds zo, ookal is de grootte net als in de natuur 
sterkk afgenomen). Ook wil ik Jan Bakker bedanken, die voordat Ludek kwam met ijzeren 
handd de kas bestuurde. Geen plant kwam de kas binnen zonder dat hij fatsoenlijk gelabeld en 
registreerdd was. Een belangrijke les en een vereiste om goede kasexperimenten te doen. 

Verderr wil ik binnen onze afdeling 'evolutionaire botanie' in het bijzonder mijn 
kamergenotee Albertine bedanken, omdat zij altijd klaarstond om te helpen met veldwerk, 
bloemenn meten en zaden tellen. IJverig en doelgericht stroopte je de literatuur af naar 
gegevenss over 'stijllengtevariatie' bij gentianen. De 'oude knarren' zoals je ze noemden 
hebbenn maar toch mooi een plekje gekregen in twee publicaties. Ik heb met veel plezier met 
jee samengewerkt en me nooit zorgen hoeven maken of alle niet voor de handliggende 
veldwerkbenodighedenn wel mee waren, want ji j toverde ze altijd wel uitje rugzak. 

Louiss ook jou dank voor je hulp bij het zaaien en meten van de vele kleine kiemplanten 
vann Valkruid en het tellen van de Gentianella germanica zaden. Daarnaast kwam je vaak 
langss om te vragen hoe het gaat en was je altijd wel in voor een gezellig gesprek. 

Guido,, ik wil jou ook danken voor je computerondersteuning. Als ik bij je aanklopte was 
datt in de regel voor minder leuke dingen, meestal omdat de computer het liet afweten. 
Gelukkigg kwam je altijd weer op zeer korte termijn langs om het euvel op te lossen. 

Eenn niet onbelangrijk deel van mijn promotieonderzoek bracht ik door in de bibliotheek. 
Dyoke,, Jelle en Diny dank julli e wel voor je onmiddellijke service en hulp bij het zoeken en 
opvragenn van de juiste literatuur. 

Eenn evenzo belangrijk onderdeel van je werkomgeving vormen je collega's. Labgenoten 
enn ex-labgenoten van het Hugo de Vries Laboratorium, julli e weten ook zonder bij naam 
genoemdd te zijn wel hoe gezellig ik julli e gezelschap vond. 

Alss laatste wil ik mijn lieve ouders bedanken omdat zij mij de gelegenheid hebben 
gebodenn te gaan studeren en me wanneer dit nodig was financieel hebben bijgestaan tijdens 
mijnn studie en promotieonderzoek. Mijn vriendin Mira vertelde mij een lange tijd geleden dat 
zijj  in Zwitserland op een autorruit de volgende sticker met tekst had gezien: 'sponsored by 
myy parents'. Als ik die had gehad, dan had ik deze vast en zeker ook opgeplakt. 

118 8 


