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DANKWOORD D 

Hoee vaak heb ik niet gewenst dat dit boekje af zou zijn!! En ik moet eerlijk zeggen dat, hoe 

blijj  ik ben dat het allemaal gelukt is, en hoe trots ook, ik het ook een beetje jammer vind 

datt hiermee een geweldig periode van mijn leven eindigt. Reden genoeg om even terug te 

kijken: : 

Alss je graag wilt weten en je vindt het leuk om proefjes te doen in een lab, dan word 

jee OIO (onderzoeker in opleiding), zo vanzelfsprekend was het. Dat het OIO-schap niet 

alleenn een opleiding tot onderzoeker is maar ook een persoonlijkheids training ontdek je 

pass later. De weg naar het 'wetenschapper worden' gaat niet altijd over rozen en kun je niet 

alleenn bewandelen. Er zijn veel mensen die hebben bijgedragen aan deze leuke, leerzame 

periode,, en die wil ik graag bedanken. 

Ikk vind het heel bijzonder dat ik twee promotores heb. Mies, je begon aan mijn 

projectt als co-promoter maar zit straks wel in vol ornaat met mutsje en al in de commissie 

banken.. Ondanks dat je nu je eigen groep leidt, heb je steeds de tijd gevonden mij te 

blijvenn begeleiden. Je practische en theoretische kennis is, om tegenop te kijken, zo groot. 

Jee lijk t ook echt alles te kunnen onthouden. Ik heb erg veel van je geleerd en hoop in de 

toekomstt ook nog veel van je te leren (want ik kom gewoon terug). Je hebt de 

vreugdedans-momentenn en de 'huilen-nader-dan-het-lachen'-momenten van heel dichtbij 

meegemaaktt en mij altijd het gevoel gegeven dat ik niet in m'n eentje was. Juist ook je 

belangstellingg voor de dingen buiten het lab zoals muziek en thuis, waren voor mij erg 

belangrijk.. Als voorbeeld je bezorgde telefoontje na onze klapband op de deutsche 

Autobahn...ontzettendd lief!! . Ik hoop dat je op weg naar één of andere Duitse biologische 

boerr een keertje aankomt in Marburg. 

Ben,, ji j houdt de zaken altijd van een afstand maar toch nauwlettend in de gaten. Jij 

staatt duidelijk voor het overzicht en de grote lijn. Ik ben erg blij met het extra halfjaar dat 

jee hebt mogelijk weten te maken. Zonder die extra tijd was dit proefschrift wel wat dunner 

geworden.. Jouw inbreng werd voornamelijk belangrijk in het schrijfstadium. Ik heb veel 

geleerdd van zowel de inhoudelijke discussies als van de taalkwesties die we bespraken. 

Watt ik heel erg waardeer is het feit dat niet het onderzoek en de resultaten voorop staan, 

maarr de persoon die het onderzoek uitvoert. De sfeer is daardoor heel erg open en 
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menselijkk en gaf mij na mijn eerste week al het gevoel dat ik al jaren deel uit maakte van 

dee groep. 

Inn de ongeveer vijfenhalfjaar die ik op Anna's Hoeve heb rondgelopen heb ik veel 

mensenn zien komen en gaan. In den beginne waren daar Mirjam, Ed, Jurriaan, Annette en 

Connyy die vóór mij waren begonnen met hun promotie, en ook Doekle (nog even), Emma, 

Avelinee en natuurlijk Petra. Ik voelde me direct thuis in de groep. Vooral jou Jur zie ik als 

mijnn grote voorbeeld (zie de vele Mes et al referenties in dit proefschrift!!). Jij hebt me 

ingewerkt,, de weg gewezen en heel erg gestimuleerd door je kennis en je harde werken, 

waarvoorr ik je wil bedanken. Ik vind het dan ook een bijzonder grote eer dat je deel 

uitmaaktt van de commissie. Ook nog even speciale aandacht voor onze pittige Peet. Zoals 

ikk jou en jouw rol in de groep wel eens door Michel heb horen omschrijven is die van 

moedereendd met haar kleintjes. Je houdt alles en iedereen en vooral de onderlinge 

verhoudingenn nauwlettend in de gaten. Jij voelt je verantwoordelijk voor je kuikentjes en 

dee grote boze buitenwereld heeft het dan soms zwaar te verduren. Heel goed! 

Enn toen kwamen de jonkies Wladimir. Sergio en Roselinde of te wel de boys en 

Roos.. Ik heb zelden zo hard gelachen als tijdens ons grote ECFG 5 avontuur in Arcachon, 

Roos.. Ons doel om 10 nieuwe mensen per dag te Ieren kennen tijdens het congres was niet 

gepiest,, maar hebben we ruimschoots gehaald en we worden nog steeds herkend!! Ik 

hoopp dat we nog vele ECFGs en Asilomars samen zullen beleven. Kom ook maar leuk naar 

Marburg,, (ik heb ze al voorbereid op je komst), de gangen daar kunnen ook wel wat 

lachsalvo'ss verdragen! Ik ben blij dat je naast me staat de 18de. 

Anderenn die ik heb zien komen zijn Ringo, Marianne, Marjan, Michiel, Jack, Sandra, 

Annemarie,, Martijn en Frank. San, veel geluk met je nieuwe roeping. Met Jack en Frank 

gaatt het helemaal goed komen met de plantengroep. Martijn. altijd geduldig en hulpvaardig 

enn dat was ook wel nodig om mij de ins and outs van de koppelingsanalyse uit te leggen. 

Bedanktt voor je hulp. Ik hoop dat onze projecten, die nu samen lijken te komen, nog 

heeeell  veeel mooie dingen gaan opleveren voor de toekomst. Ze hebben met jou een kanjer 

binnengehaald. . 

Enn dan hebben we natuurlijk nog de collega's met de groene vingers: Ludek, Harold 

enn Thea. Heel erg bedankt voor al het werk dat julli e hebben verzet in de kassen en voor 

hett vertroetelen van mijn plantjes. 

Eenn viertal personen hebben heel hard meegeholpen direct aan de inhoud van dit 

boekje.. Om te beginnen zijn dat Joan en Joëlle. Als ik ergens veel van heb geleerd dan was 

hett wel van de begeleiding van julli e beide. Jurgo en Yvonne, julli e wil ik bedanken voor 

julli ee inzet bij het maken van fusieproducten, echt een ontzettende klus. 

Tott nu toe komen hebben we het alleen nog maar over de Fyto's gehad maar ook de 

Gisten,, de Clamies. en nu de Lipids en de Voletiles hebben een enorm aandeel gehad in de 
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sfeerr op de gangen, in het RA-lab, bij het gelletjes fotograferen, tijdens de koffiepauzes, de 

lunches,, de sinterklaasborrels, kerstlunches, lab-uitjes, BBQs en niet te vergeten de 

muziekavondjes.. Kit, (bedankt voor het printen, inbinden opsturen en stressmanagement!) 

Herman,, Wies, Truus, Eddy, Jet, Piet v E, Teun, Alan, Hilda, Hans H, Ap, Ana, Martine 

(success met het schrijven). Steven (Steef), John, Rafa, Rob, Harold, Christa, Wessel, Bas, 

Kai,, Julian, Gert-Jan, Frans, Piet d G, Els, Stephan (het portret v H hangt heel mooi!!), 

Kappie,, Corrien, Tjeerd, Hans d N, Frans H, Annemiek, Sylvia, Edwin (zet hem op met het 

afmakenn van je boekje). En...natuurlijk Gertien. Het is wel heeel bijzonder om van 

collega'ss dikke vriendinnen te worden. Zit je ergens mee, dan ga je naar Gertien want dan 

weetjee zeker dat je een eerlijk en oprecht advies krijgt, altijd recht door zee, dat waardeer 

ikk heel erg. En dan lekker samen badderen, stomen en kneden, muziek maken of er naar 

luisteren,, en niet te vergeten genieten van spijzen en dranken. We hebben helemaal 

hetzelfdee idee van het leven, rk vind het fijn datje mijn nimfje bent en ik hoop dat er nog 

veell  eet- en drinkavondjes zullen volgen. 

Ookk buiten Amsterdam waren er mensen met wie we regelmatig te maken hadden: 

onzee partners Pim Lindhout, Guusje Bonnema en Petra van den Berg in Wageningen die 

aann de 'andere kant' van de interactie werkten. Jullie wil ik bedanken voor de 

samenwerkingg en de bijeenkomsten die we samen met STW en de gebruikerscommissie 

eenss in het halfjaar, dan in Wageningen, dan in Amsterdam, hebben gehad. 

Hett leven buiten het lab is wel zeker net zo belangrijk als het leven in het lab. Ik weet 

nogg goed dat Ben opmerkte tijdens het eerste evaluatie gesprek: 'zo we hebben gemerkt 

datt je een fanatiek fluitiste bent!!' (oooh jee)...Tegenover het overwegend met je verstand 

bezigg zijn van de wetenschap, staat de emotie van de muziek, en dat houdt elkaar goed in 

evenwicht,, dat hadden julli e goed gezien. De muziek is niet alleen belangrijk vanwege de 

muziekk maar ook vanwege het feit dat al mijn vrienden muziek maken en het dus bij 

uitstekk een sociale aangelegenheid is. Daarom wil ik al die lieve muziekmaatjes van het 

NSO.. Sweelinck, het VU-orkest, Nederlands Sinfonietta, Philharmonic Bellïtoni. HWSO, 

NoorderlichtNoorderlicht en NeON heel erg bedanken voor alle mooie muziekmomenten en 

gezelligheid.. Natuurlijk moet de fluitmaffia even extra aandacht. Lieve Joost en Birgil, het 

iss heerlijk om samen met julli e te spelen. We voelen elkaar feilloos aan en nooit gezeik 

overr partijen of ander elleboog gedoe. Maar onze vriendschap gaat verder dan fluit alleen. 

Ikk mis julli e wel een beetje hoor! 

Enn dan is daar mijn lieve zusje en Folkert. Brenda, met jou heb ik de eerste tijd van 

dee promotie periode en ook al daarvoor, op één kamer gewoond, (of anders gezegd, ik ben 

bruutt bij je ingetrokken). Dat zullen niet veel zusjes ons nadoen! Ik heb hele goede 

herinneringenn aan die tijd. Met twee straalkacheltjes de koudste winter van de eeuw door! 

Later,, elke maandagavond op de Javastraat. eerst samen koken, eten, kletsen, soap kijken 
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enn zwemmen. Helaas zien we elkaar nu wat minder vaak. Ik heb altijd hel gevoel dat ik 

mijnn kleine zusje moet beschermen, maar vooral de laatste tijd heb je laten zien datje een 

helee sterke vrouw bent die het leven heel goed zelf aankan. Ik ben heel erg trots op 

je/jullie. . 

Toenn ik aan de promotie periode begon had ik twee ouders en nu heb ik er vier! Dank 

julli ee wel voor julli e belangstelling en support. Ik ben heel blij dat jullie, pap en mam. me 

altijdd de kans en de vrijheid hebben gegeven om te studeren en te kiezen wat ik wilde, 

voorall  omdat ik weet dat julli e die mogelijkheden zelf niet altijd hebben gehad. Daarom is 

ditt boekje voor jullie. Ik hoop dat ik julli e trouwdag, de 18de. een extra feestelijke tint kan 

geven. . 

Ikk heb veel mooie dingen ervaren de afgelopen periode. Wonen in hartje Amsterdam. 

Veell  wetenschap en veel lol. Veel muziek en veel vrienden. Maar hel allerbeste wal me is 

overkomenn is dat ik ineens besefte dat ik de man van mijn leven al jaren kende. Alsof alles 

ineenss op zijn plaats viel. Niets anders was meer belangrijk. Lieve Joa. je hebt geen idee 

hoee belangrijk je voor mij bent geweest en bent. Je hebt me heel erg geholpen met het 

schrijvenn maar vooral door me te begrijpen. Je weet precies wanneer ik even je schouder 

(lees:: grote, brede torso) nodig heb. Samen kunnen we de hele wereld aan!!! Je bent 

zoooooooooooooo lief. 

Fi«uurr 1: Drie ingepakte vrouwen zetten een biotoets in. vlnr: ik/elf. Roos. Yvonne. Met dank aan l.uilek. 
(iee fotograaf. 
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