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Nawoord 
 

Iedereen kent het fascinerende verhaal van de monarchvlinder die vanuit 
Noord-Amerika elk jaar opnieuw duizenden kilometers aflegt om uiteindelijk 
in Mexico te overwinteren. Of wellicht heb je al eens een vlinder zien 
ontpoppen. Of misschien ken je het verhaal van de ‘plastische vlinderogen’ op 
de vleugels van tropische vlindersoorten. Voor een groot stuk zijn deze 
fenomenen ondertussen opgehelderd: de genetische programma’s en bepalende 
omgevingsfactoren zijn geïdentificeerd. Men staat dan niet altijd meer stil bij 
de inzet, de transpiratie, het geduld en de precisie van vele mensen die aan de 
basis hebben gestaan van deze kennis. Ook de ‘vlinderverhalen’ in dit 
proefschrift kwamen mede tot stand door de inzet van velen. Enkelen wil ik 
hierbij graag bij naam noemen, zonder anderen onrecht aan te doen.  

Ik denk dan vooral aan Joyce en mijn ouders, die mijn migratie en 
verblijf in het noordelijke Groningen altijd enthousiast hebben gesteund.  

Directe bron van inspiratie en reflectie bij het tot stand komen van dit 
proefschrift was vooral mijn promotor en begeleider, Doekele Stavenga.  

Ook alle (ex-)medewerkers van het departement Neurobiofysica en 
Biomedische Technologie hebben bijgedragen aan de concrete invulling van dit 
proefschrift, o.a. tijdens werkbesprekingen en de toevallige wandelgang- en 
koffieontmoetingen. Voor het technisch vakmanschap dank ik in het bijzonder 
Hein Leertouwer, Jannes Land, Wigger Jonker en Ben Pijpker.  

De beeldverwerkingsanalyse van reflectiemetingen met de digitale 
camera is mede mogelijk gemaakt door de computationele ondersteuning van 
Kristel Michielsen (Materials Science Centre, Groningen). 

Erg aangenaam en verrijkend was het, te kunnen rekenen op de 
gastvrijheid en moleculair biologische kennis van Wim de Grip, Jacques 
Janssen en Bart Eggen tijdens mijn verblijf op de afdeling Opthalmologie van 
het St.-Radboud in Nijmegen en Ontwikkelingsgenetica in Haren.  

Bij de opstartfase van de cloneringsexperimenten kon ik voortbouwen 
op de expertise van Kentaro Arikawa en Junko Kitamoto (dept. 
Neuroethologie, Yokohama, Japan).  

Ik dank ten slotte Bas Zwaan en Paul Brakefield (dept. Evolutionaire 
Biologie, Leiden) voor het ‘openstellen’ van de Bicyclus-vlinderkweek.   

 

 




