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Everything that is interesting in nature happens at boundaries: the surface of the earth, 

the membrane of a cell, the moment of catastrophe, the start and finish of a life. 

The first and last pages of a book are the most difficult to write.

Nicholas Humphrey

In een merkwaardig sneeuwlandschap, een ‘liefdesbrief uit de hemel’ volgens 

zen-boeddhisten, begaf ik me -volgens mijn notities van toen- op maandagochtend 29 

november 1993 naar Anna’s Hoeve, waar ik in een lokaaltje Teun Munnik, AIO aan de 

vakgroep Plantenfysiologie, aantrof die bezig was zich voor te bereiden op zijn praatje 

voor de vakgroep. Hij had met stift op grote kartonnen biochemische reacties geschreven. 

De vrijdag tevoren had ik met hem en Alan Musgrave gepraat over de mogelijkheden voor 

mij, student, om stage te lopen en Teun was bereid gevonden mij te begeleiden. Alan 

had met zijn uitermate boeiende colleges mijn interesse gewekt in signaaltransductie en 

ik was er zeker van dat ik me hierin verder wilde verdiepen. Die stage was het begin van 

mijn kennismaking met de echte wetenschapsbeoefening, het begin van Plantenfysiologie 

als mijn werkplek, van Teun als mijn leraar en begeleider, een begin dat toen een nieuw 

perspectief gaf in een voor mij persoonlijk moeilijke tijd. 

De stage was uitermate stimulerend en vervullend voor mij, dankzij Teuns aanstekelijke 

enthousiasme en gedrevenheid. Na mijn afstuderen ben ik in dezelfde groep promovendus 

geworden, met Herman van den Ende als promotor, en Alan en Teun als supervisors. Ik 

ben jou, Herman, dankbaar voor het vertrouwen dat je in mij stelde en je vakkundige 

hulp bij het ontwikkelen van de gaschromatografie in ons lab. Daarbij was ook de hulp 

van Corrie Popp-Snijders en Frans Martens (VUMC) buitengewoon waardevol. Ook 

ben ik dank verschuldigd aan Piet van Egmond en John van Himbergen, die mij vaak 

hebben geholpen bij technische vragen. John, jou wil ik in het bijzonder bedanken voor 

je gezelschap en voortreffelijke assistentie bij het ICBL-congres in Halle waar ik voor 250 

lipidologen een praatje mocht geven. Andere vroegere (plantfys-)mensen die ik om 

uiteenlopende redenen bijzonder heb gewaardeerd zijn (o.a.) Monique Raats, Bas ter Riet, 

Harold Meijer, Martine Vink, Ana Laxalt, Joop Vermeer, Ap van der Luit, Christa Testerink, 

Gabi Gonorazky, Elske Schouten, Hedwich Teunissen, Gertien Smits, Sylvia Blad, Fredoen 

Valianpour (AMC) en José Vos (Aquatische Ecologie). Ana, Christa, Joop en Martine, door 

jullie geëscorteerd kon ik meedoen aan de FEBS advanced course Lipid Signalling in Santa 

Maria Imbaro (Italië), een fantastische ervaring. 

Na het vertrek van Herman bij Plantenfysiologie is Michel Haring hem opgevolgd en hij 

werd mijn promotor. Michel, ik weet dat ik het jou en Teun in verschillende periodes niet 
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bepaald gemakkelijk heb gemaakt. Het is dankzij jullie inspanningen om mij tot meer 

daadkracht en productiviteit te brengen dat dit werk nu voltooid is. De wetenschappelijk 

zorgvuldige, altijd to-the-pointe inbreng van Michel, met name in de laatste fase van het 

schrijven is heel waardevol en leerzaam voor mij geweest. Teun, jij bleef ook in die periode 

mij betrekken bij het onderzoek, waarbij je  mij steeds eraan herinnerde waarom biologie 

zo’n ongelofelijk mooi vak is. Jij liet zien hoe je je kritisch moet opstellen tegenover 

gevestigde wetenschappelijke ideeën. Michel en Teun, ‘a dynamic duo’, bedankt.

Na een lange periode van afwezigheid door ziekte van mij in 2004 heb ik het werk 

kunnen hervatten mede doordat Gert-Jan de Boer bereid was mij te betrekken in het 

onderzoek van koude stress in Arabidopsis, een project waarin hij ook Noemi von 

Meijenfeldt begeleidde, toen nog student en nu ‘lotgenoot’ op weg naar promotie. Ik 

dank Noemi voor haar kameraadschappelijkheid -gelukkig was het in ons contact niet 

alleen ‘kou’ en ‘stress’ wat de klok sloeg. Ik wil Gert-Jan, maar ook Christa (destijds met 

dikke buik) bedanken dat ze me toen vele malen met de auto thuis opgehaald en naar het 

lab gebracht hebben. 

Van de laatste periode wil ik een heel aantal mensen bedanken omdat ze bijzonder toffe 

collega’s en vrienden waren en zijn. Bastiaan Bargmann, Chris van Schie, Julian Verdonk, 

Joop Vermeer, Saskia van Wees, Bas ‘Loebas’ van Schooten, Kai Ament, Sergio de la 

Fuente-van Bentem, Alex Van Moerkercke, Essam Darwish en de lipid signalling-mensen 

van nu, Laura Zonia, Ringo van Wijk, Wendy Roels, Carlos Galvan en Fionn McLoughlin, 

mijn compaan, toeverlaat, en nu paranymph. Verder heb ik het contact zeer gewaardeerd 

met Wilfried Jonkers, Gerben van Ooijen, Petra Bleeker, Eleni Spyropoulou, Rossana 

Mirabella, Petra Houterman, Rob Schuurink, Frank Takken, Martijn Rep, Lotje van der 

Does, Ewa Lukasik en Dieuwertje van der Does. Ik heb aan jullie, maar ook aan mensen 

die ik hier ten onrechte niet genoemd heb, mooie herinneringen, en ik prijs me gelukkig 

met zo’n fijne club om me heen.  

Ludek Tikovsky ben ik erkentelijk voor het genereren van zaden voor mijn proeven. 

Van het secretariaat wil ik Kitty Göbel bedanken voor haar persoonlijke betrokkenheid 

en hulpvaardigheid vanaf het begin. En Laura Wind, die mij op effectieve en creatieve 

wijze geholpen heeft met het vervaardigen van de proefschrift-manuscripten voor de 

commissie. Ik ben John Pattipeilohy (PZ) dankbaar voor zijn betrokkenheid en hulp. 

Zo ook decaan Piet Vriens, die zich heeft ingespannen voor hulpmiddelen zodat ik het 

labwerk kon voortzetten. En Femmy Wolthuis (LAC) vanwege de belangrijke dingen die 

ze me meegegeven heeft. Ik ben de UvA en Pantar erkentelijk voor het vinden van een 

kader waarin ik mijn werkzaamheden in de tweede fase heb kunnen voortzetten. In 

het bijzonder wil ik Marjan Mommers bedanken voor de actieve en toegewijde manier 

waarop zij mij heeft begeleid. 
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Tenslotte wil ik mijn lieve vrienden en familie bedanken zonder wier support en liefde dit 

alles ondenkbaar was. Mijn grote vriend Willem van der Eerden, mijn jazz-maten van het 

eerste uur Eric Diepraam en Wim Lammen, en tenslotte, aan mijn basis, schoonzus en 

paranymph Tamira, mijn broer Allard, nichtjes Mare en Fien, en mijn ouders Frits en Bé.

Het is een lange weg die ik afgelegd heb, van het besneeuwde weiland en de man die de 

PLC-route wilde uitleggen op bordkarton, naar dit boek. Het is op dit moment nog niet 

duidelijk hoe de weg precies verder zal gaan, maar het is voor mij prettig om dit gedeelte 

af te sluiten en terug te kunnen kijken. Ver terugkijkend zie ik in mijn fantasie mijn 

grootvader Willem Hendrik Arisz (1888-1975) aan de Rijksuniversiteit Groningen college 

geven in de plantenfysiologie, en het is een bijzonder feit dat een van zijn studenten, 

Nanne Nanninga, op 8 september 2010 voorzitter bij de plechtigheid van mijn promotie 

zal zijn. 

Steven Arisz

Amsterdam, 19 juli 2010
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