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Dankwoord 
 
Ongeveer vijf jaar geleden begon ik met mijn promotie bij plantenfysiologie. Omdat ik daarvoor al 6 
jaar gestudeerd had op Anna’s hoeve, waarvan de laatste periode voornamelijk bij Plantfys en Fyto 
begon het eigenlijk als een thuiswedstrijd. Alleen het onderwerp van mijn onderzoek was me niet 
helemaal bekend; Petunia? Ik had tijdens mijn stage al wel met tomaat, tabak en Arabidopsis gewerkt, 
maar petunia was voor mij helemaal nieuw. Na de plantenbakken op de bruggen van Amsterdam en 
de hangbakken bij café Kalkhoven een beetje bestudeerd te hebben wist ik wat beter waarmee ik te 
maken zou krijgen. Het onderwerp vluchtige stoffen was ook helemaal nieuw voor me. Ons lab lag 
nog in de verbouwing en ik kreeg mooi de tijd om wat in te lezen en beter bekend te raken met het 
onderwerp. Maar toen het lab na een paar weken nog niet af was ben ik toch maar vast bij het buurlab 
van de lipiden met het practische werk begonnen.  
 
De onderzoeksgroep was ook helemaal nieuw. Bij Michel zou ik samen met Rob, Kai en Merijn de 
volatile groep gaan vormen. Rob, Kai en ik konden elkaar mooi leren kennen toen we naar een 
workshop in London gingen, toevallig (?) bij Laci waar ik ook stage had gelopen. Ik was echter een 
AIO van Arjen, die naast de directeur van het SILS tevens mijn prof was voor een dag in de week. Dit 
bleek in de praktijk wel lastig en al snel mocht ik bij de tomaten komen zitten tijdens de 
werkbesprekingen. Michel werd mijn andere promotor en kon mooi zijn voorliefde voor de genetica 
een beetje kwijt. Michel, van jou heb ik in het begin veel geleerd over genetica, en van het belang om 
goed te documenteren. Door de uitsplitsing van kleur in een van mijn kruisingen te analyseren konden 
we er gelukkig nog achter komen of het een selfing was en geen backcross. Met Arjen kwamen 
vergaderingen wat minder vaak voor, maar ze waren zeker altijd erg nuttig. Arjen had mijn project 
meegenomen van de Business Unit Bioscience op het PRI, waar ze er ook al een aantal jaren mee 
bezig waren geweest. Zonder de data van Ric de Vos en Harry Verhoeven en de medewerking van 
Reinoud Bouwer, Jan Blaas en Jacqueline Busscher had de Phytochemistry paper nooit gepubliceerd 
kunnen worden. Rob, aan jou heb ik echt een enorm fijne en goede begeleider gehad. Ik kon altijd je 
kamer binnen komen rennen, mijn handen nog nat van de proef waarover ik wilde vertellen. Later 
wilde je daar een iets gestructureerder geheel van maken, maar kon ik nog steeds altijd bij je naar 
binnen stormen. Ik heb enorm veel van je geleerd, de papers die we samen geschreven hebben 
zorgden ook wel voor wrijving tijdens de laatste dagen voor de deadlines, maar we konden dat 
achteraf steeds weer heel makkelijk relativeren. Ik hoop dat je met al de nieuwe mensen die gaan 
komen, of er al zijn, veel succes zult hebben  Ik weet zeker dat we goed contact zullen houden, al was 
het maar omdat ik ook aan de petuniageur blijf werken bij Dave. Michel en Rob wil ik nog extra 
bedanken voor het opofferen van een groot gedeelte van jullie laatste kerstvakantie Mede door jullie 
extra inspanning heb ik de deadline gehaald. 
 
De eerste maanden op het lab waren erg gezellig. Samen met Kai de microarray bij elkaar pipetteren 
was een feest, we zaten vaak tot laat in de avond op het lab om dan daarna nog even iets te eten of te 
drinken. Dat was voor een groot gedeelte ook ons sociale leven. Aan jou heb ik, nu we geen collega’s 
meer zijn, een hele goede vriend overgehouden. Volgens mij hebben we elkaar tijdens die sessies al 
gevraagd om elkaars paranimf te zijn en ik ben blij dat je naast me staat de 14e. Na een half jaar 
kwamen er nog twee ‘nieuwe’ AIOs bij, Bastiaan en Chris. Het kon niet stuk. We gingen in dezelfde 
trant door, de sfeer op het lab was uitstekend. Daar kwam nog eens bij dat alle proeven goed gingen. 
Er werd geborreld, op het dak, achter in de tuin, of gewoon in de kroeg. Steef was er al toen ik kwam, 
en na twee jaar kwam Loebas er ook nog bij, en op het allerlaatst Noemi. Het was echt geweldig 
motiverend dat er altijd wel iemand van deze groep buiten de ‘werktijden’ aanwezig was. In het 
weekend was de 2e etage van gebouw I altijd wel bevolkt terwijl de rest van het gebouw leeg en 
donker bleef, afgezien van die chinees op de eerste etage. Vooral het laatste half jaar was ik vaak in 
het weekend aanwezig en ik was zelden de enige. Ook als ik lang doorging met naast me een 
magnetronmaaltijdje of een pizza was ik meestal niet alleen. Vooral tijdens de kerstvakantie toen het 
vaak erg laat werd en de stress om dit boekje af te krijgen toesloeg, was het erg fijn dat Chris er ook 
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was zodat ik toch af en toe ff stoom kon afblazen. Als ik een keer tot laat bleef werken, was Chris er 
ook altijd. Die keer toen ik om 3 uur ’s nachts terug moest voor een tijdreeksje was het tof dat je 
meeging. Bastiaan kwam na twee jaar bij Kai en mij op de kamer. Je was een stuk lawaaieriger dan 
Gert-Jan, maar alles went. Het was fijn dat je af en toe op een stuk tekst van me wilde schieten. In het 
begin was dat vaak een spervuur maar heel leerzaam. Thanks buddy, en veel succes in NY, ik bezoek 
je daar zeker! Ik denk dat ik mijn handjes mag dichtknijpen met zulke fijne collega’s en hoop dat ik 
op mijn nieuwe werkplek in net zo’n gezellige groep terecht kom.  
 
De rest van de plantenfysiologengroep zorgden ook voor een goeie sfeer, met Martine, Ana, Bas 
(gouden tip om op phages te PCRen, en niet eerst al die 800 plaques te excisen, en tevens bedankt 
voor je labtafel!), de GFP boys Wessel en Rafa, de gist-verstekeling Edwin, Piet (die later ook een 
‘volatile’ werd), John, Christa (1973 rules!), Laura, Harold, Teun en m’n kamergenoot Alan, die nooit 
te beroerd was om een stuk tekst door te lezen, maar die voornamelijk vaak met een enorme grijns 
binnenkwam om weer een mooi verhaal te vertellen. Het was geen enkel probleem om tijdens de 
asbestverwijdering met de volatile groep op het lipide lab te werken, al was het wel een beetje krap. 
Na een half jaar kwam Gert-Jan ook bij me op de kamer. Met jouw ervaring en nuttige tips heb ik 
heel wat tijdwinst gemaakt, want een paar maanden in het lab besparen vaak een paar uur in de 
bibliotheek. Ik hoop dat we nog een keer een potje kunnen gaan snookeren voor ik uit Amsterdam 
vertrek. Rossana also joined the volatile group after a couple of years, and forced us to have our 
volatile meetings in english. It was also good to have a girl in our midst, which is always good for 
morale. Daarna kwam Saskia op de afdeling werken, en het was altijd erg leuk om even bij Sas en 
Christa op de kamer langs te gaan om even gezellig te ouwehoeren over werk of andere zaken. Auch 
Dörte und Christiane vielen Dank, Sie wahren immer sehr Freundliche Kollegen. Frau Dörte auch 
vielen Dank für die Hilfe mit meinen Experimenten, und viel Glück in Toulouse. Het was door de 
studenten, Diewertje, Elkske, Chunyu, Marie, Jin, Rinse, en Tu, altijd gezellig druk op het lab, veel 
succes met jullie carriere, wat jullie ook gaan doen. Tu, you were a great student to work with. It was 
a damn shame that we were skooped with our petunia cDNA clone for BSMT, but for the rest we had 
a good time, and I wish you good luck with your future career.  
 
Natuurlijk moest ik ook veel naar beneden om dingen te vragen (lees lenen) bij Fyto. Marianne en 
Petra, bedankt dat ik zo vaak buiten openingstijden kon langskomen voor enzymen want ik kwam er 
vaak te laat achter dat er weer wat op was. En ook met de rest, Ser, Wladi, Roos, Jack, Gerben 
(gelukkig nog een roker over), Ringo, Lotje, Willie, Mobien, Michiel, Frank, Harrold, Carolien, 
Klaas-Jan, en de inmiddels ex-fyto’s Hedwich en Sandra was het erg leuk om samen te werken, en 
lab-uitjes (toen we daar nog aan deden) te beleven. Bedankt ook voor de koekjes. Ook dank aan de 
mensen van de MAD, gelukkig kon ik altijd de sleutel lenen voor als ik na 4 uur nog even moest 
nanodroppen. Muus, Jurgo, Tessa, bedankt voor jullie hulp bij het opzetten van de microarray 
experimenten. Henk, Peter, en later Oscar bedankt voor de hulp met de bio-informatica en hier moet 
Merijn natuurlijk ook genoemd worden. Al was ik het wel van plan, ik heb nooit echt dat ‘R’ onder de 
knie gekregen. Verder waren er ook veel mensen verder weg in het gebouw, of zelfs in andere 
gebouwen waar ik graag even langs ging voor een praatje, Merijn, Michiel, Marieke, Joop, Sylvia en 
Kitty, het was altijd leuk om even te komen kletsen. Ludek, Harold, en Thijs, heel erg bedankt voor 
de goeie zorgen voor mijn hele kas vol met petunia’s. Jammer dat de experimenten met die 160 F2 
planten nooit echt van de grond zijn gekomen, want jullie hebben ze toch zo’n 3 jaar in leven weten te 
houden, en dat zouden ze nog zijn als ik ze niet getrashed had, klasse! 
 
Er werd ook veel gesport met de mensen van het lab. Mijn korfbal trainingen kwamen eigenlijk altijd 
ongelegen, meestal vanwege een borrel en moest ik uitleggen waarom ik in vredesnaam op korfbal 
zat. Toch heb ik altijd heel erg genoten van het korfballen, en ik wil graag mijn teamgenoten bij AW 
bedanken voor deze leuke tijd. Ik heb ook nog een blauwe maandag hardgelopen met Chris en Rob, 
maar dat ging me niet zo goed af; ik ben toch meer een sprinter denk ik. Squashen ging me beter af, 
met Sergio, Kai, Ringo, Chris, Wessel, Rob, Joop, Loebas, Harrold. Al zijn mijn winstpartijen op de 
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vingers van één hand te tellen. Met Chris, Ringo en later Mobien ging ik ook nog vaak naar het USC 
om lekker te knallen met de gewichtjes, en om heel hard te spinnen. 
 
Ook de mensen van de VU ben ik natuurlijk veel dank verschuldigd, Ronald en Francesca bedankt 
voor de tips voor het opzetten van de experimenten. Ook dank voor de vele planten die ik bij jullie 
kon ophalen om ze na ongeveer 20 jaar weer eens naar de UvA te brengen. Kees en Walter bedankt 
voor het leren hoe ik transgene planten moest maken, en Francesca ook nog eens bedankt voor je hulp 
bij de particle bombardement proeven. De rest van de groep bedankt voor de gastvrijheid als ik weer 
eens langs kwam. Ik wil ook graag de mensen van de sequence facility op het AMC bedanken. Frank 
voor het aanbod om de eerste 96 sequentie reacties voor me te doen zodat ik kon kijken of het beviel; 
dat deed het zeker. Sindsdien komt er elke week een grote lading reacties jullie kant op. Zonder de 
mogelijkheid om zo veel te sequencen had mijn onderzoek zeker een andere loop genomen. De rest 
van de afdeling, Nico, Juul en Coby, ook bedankt voor het geduld als ik m’n eppen weer eens 
verkeerd had gecodeerd, of de 10 µl water er nog niet had bijgedaan. I also want to thank Dave, 
although we started as competitors at our first Petunia days in Verona, the next one in Muerten we 
had a great time. Because we were the first speakers on the first day (like in Verona my presentation 
was scheduled before yours), we were free of stress and we could do a lot of ‘talking’ in the pub the 
first night. Unfortunately, we missed the talks the next morning, but were just in time for the wine 
tasting afternoon. In the end you finally convinced me to come to your lab, and I’m looking forward 
to work with you the next couple of years, and I hope it will be a great and successful experience. 
 
Muziek is erg belangrijk voor me, en tijdens het doen van proeven was het ideaal om nieuwe (meestal 
eigenlijk oude, maar in ieder geval onbekende) muziek te checken. Als Piet’s klassieke muziek na 10 
uur uit mocht was het dan meestal nogal lawaaierig op het lab. Bastiaan, Kai, Chris en ik hebben denk 
ik een vrij verschillende smaak van muziek, maar er is toch wel een soort cross-over blend ontstaan in 
al onze smaken denk ik. Ik heb in verschillende bandjes gezeten tijdens de laatste paar jaren, maar de 
scientific jam met Bastiaan, Edwin, Merijn S, Steven en Jonas was toch wel de leukste, en ik hoop dat 
jullie een nieuwe drummer en bassist vinden en ermee door gaan, wie weet kan ik dan over een paar 
jaar weer mee doen. 
 
Dan mijn vriendjes, m’n makkers en m’n vriendinnetjes René, Pieter, Chiel, Regina, Kunkun, Rae, 
Remco, Jonas en Aliz, Adger, Jaromir, Sofie en Sim (bedankt, voor je hulp bij het maken van het 
omslag, je hebt prachtige foto’s gemaakt), bedankt voor jullie vriendschap, interesse en steun al die 
jaren. De zoete invallen bij mij thuis in het weekend vergeet ik nooit. Reneetje en ik maakten dan 
voor iedereen lekker eten, dan zaten we vaak tot diep in de nacht te ouwehoeren. Ik zal jullie allemaal 
verschrikkelijk gaan missen als ik in Florida zit, en ik hoop dat jullie de tijd kunnen vinden om langs 
te komen.Verder hebben we de laatste vijf jaar samen ook veel tijd in café Kalkhoven doorgebracht. 
Lippie, Wil, Huub, Dave, Dien, Melina, en natuurlijk Pietje, bedankt voor de gezelligheid. Ik hoop 
dat het lukt om de komende jaren terug te komen op Koninginnedag om samen met Pietje achter de 
buitentap te staan.  
 
Mijn andere paranimf, Niels, mijn grote broertje. Ik vind het jammer dat we 
elkaar niet zo heel vaak zien. We zijn allebei druk, maar als we elkaar zien is 
het eigenlijk altijd meteen als vanouds. Er is een kans dat jij en Sandra niet 
bij mijn verdediging zullen zijn omdat Sandra dan ongeveer is uitgerekend. 
Ik ben heel erg blij voor jou en Sandra, en ik zal ervoor zorgen dat ik elk half 
jaar terug kom om mijn neefje of nichtje te zien opgroeien. Als allerlaatste 
wil ik mijn ouders bedankt, De liefde voor jullie Amsterdam zorgde er 
gelukkig voor dat jullie vaak langskwamen. Ik zal jullie gaan missen als ik in 
de VS zit, maar ik weet zeker dat jullie langskomen, echt wat voor jullie, het 
barst van de VUTers in Florida! Ada en Cees, jullie steun, vertrouwen, 
interesse en enthousiasme hebben mij altijd enorm gemotiveerd en geholpen 
tijdens mijn leven, en ook mijn bij promotie. 


