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Epiloog

Daar is ‘ie dan, uit het ei waar ik zo lang op heb zitten broeden: het proefschrift over
geurwaarneming door huisvliegen. Ik heb er veel en lang aan gewerkt en heb van alles
meegemaakt wat tijdens een promotieonderzoek mee te maken valt. Langdurige
technische problemen en oplossingen daarvoor, dipjes in motivatie en enthousiasme
wanneer het weer lekker liep, late avonden experimenteren op het lab en dagen thuis
aan het schrijven. De beste momenten waren wanneer ik door het binoculair naar een
vlieg kijkend een elektrode plaatste en de spikes van de reukcellen uit de luidsprekers
hoorde knetteren. Vooral als die dan na geruime tijd nog steeds aanwezig waren, zodat
ik mijn proef goed kon afmaken. Of de congressen in Nederland en in het buitenland,
waar ik verhalen mocht houden en waar ik na afloop met collega-onderzoekers onze
(bescheiden) successen kon vieren. Of wanneer ik na lang ploeteren met data en met
formuleringen en veel wijzigingen in formuleringen tenslotte toch tevreden over een
mooi hoofdstuk kon zijn. Er waren dus naast de misère, die schijnbaar bij promotie-
onderzoeken hoort, ook veel leuke momenten.

Promoveren is echter geen solo-trip. Zoiets doe je met de hulp van vele
anderen. En die wil ik daarom hier bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming
van mijn proefschrift.

Allereerst natuurlijk wil ik Kees den Otter bedanken. Hij heeft als projectleider
mij naar Groningen gehaald om dit promotieonderzoek te doen. Hij heeft mij met
enthousiasme en jovialiteit en soms met een streng woord begeleid in mijn onderzoek.
Ook heeft hij alle manuscripten uiterst minutieus nagekeken en van commentaar
voorzien. Hoewel ik het niet overal mee eens was, heeft zijn bijdrage zeker tot
verbetering geleid. Ook Guusje, zijn vrouw, wil ik bedanken voor haar hartelijkheid en
de gezellige maaltijden waarvan onze insectengroep in huize den Otter mocht
genieten.

Onze insectengroep bestond uit een aantal promovendi, bij wie ik me altijd
thuis heb gevoeld. Met Wynand van der Goes van Naters kon ik uitgebreid
theoretiseren over allerlei uiteenlopende onderwerpen, waarbij ons groene schoolbord
uitbundig van tekeningen en formules werd voorzien. Hij heeft mij in het begin ook
veel praktische zaken voor mijn onderzoek geleerd. Karen Voskamp droeg duidelijk
bij aan de gezellige sfeer in onze groep door alle verhalen die ze over ons uitstortte.
Velen hiervan waren informatief of gewoon leuk. Ingrid van den Broek stond altijd
klaar om iets voor je te regelen. Ze was een leuke collega, die precies wist wat ze
wilde en dat ook telkens voor elkaar kreeg. Tenslotte mijn twee projectgenoten, Renate
Smallegange, die gedragsproeven met aantrekkelijke lichtbronnen deed, en Nico
Noorman, die zijn aandacht richtte op stoffen in de waslaag van vliegen. We kunnen
het altijd geweldig met elkaar vinden. We deelden frustraties en successen en wisten
van elkaar waar we het over hadden. Ik ben heel blij dat jullie beiden ook bereid waren
om mijn paranimfen te zijn.
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Giovanni Biancaniello and Francesca Ialenti, two italien students that came to
Groningen to learn insect physiology, helped me in collecting data for chapters 3, 4
and 5. They are very bright and driven students, and considering their attitude, I think
they will come far in science. Ook Kees de Weerdt, een gepensioneerd neuroloog van
het ziekenhuis in Emmen, heeft een tijd op ons lab als vrijwillig onderzoeker aan
huisvliegen gemeten en de data op de computer uitgewerkt. Ik denk dat ik de enige
promovendus was met zo een “stagiair”.

Van de groep Electronenmicroscopie wil ik vooral Klaas Sjollema bedanken,
die mij het transmissie-EM werk leerde en Jan Zagers, met wie ik vele middagen
achter de scanning-EM foto’s aan het maken was, terwijl we veel over fotografie en
muziek praatten. Aan hun koffietafel voelde ik mij ook welkom.

Rein Bos van de groep Biologische Farmacologie heeft mij in de wereld van de
gaschromatografie en massaspectrometrie wegwijs gemaakt. Hij was altijd bereid om
een paar runs te doen en op tape en later zipdiskette te zetten.

In de laatste fasen van het schrijven heeft mijn eerste promotor, prof. Doekele
Stavenga, de afronding van het proefschrift aanzienlijk vaart gegeven door zijn snelle
maar kritische beoordeling van de manuscripten en zijn stimulerende houding. Prof.
Jaap Koolhaas, die na het overlijden van prof. Béla Bohus bereid was het
promotorschap over te nemen, heeft veel bijgedragen aan het tot stand komen van de
algemene discussie van dit proefschrift.

Dick Visser heeft mijn EM-foto’s en ontwerp voor de kaft bewerkt en in een
voor de drukker hanteerbaar formaat omgezet.

Jan van der Pers van Syntech, die veel van de apparatuur ontwierp en uitleende,
was altijd beschikbaar voor hulp en adviezen. Ook de gesprekken over muziek en het
gezellig drinken tijdens congressen staan mij goed bij. Ieder halfjaar was er een
“gebruikerscommissievergadering”, waarin wij de stand van onderzoeksresultaten aan
de deelnemende industrieën (Syntech, Denka International, Philips en Berson
Milieutechniek) en NWO-STW presenteerden. Hierin heb ik veel aan de discussies
met dr Janusz Moskal en de heer den Braber van Denka gehad. Ook Henk Mastebroek
van de vakgroep Biofysica heeft veel aan de interpretatie van resultaten bijgedragen.
De rondleidingen door de fabrieken maakten dergelijke vergaderingen ook altijd tot
een leuk uitstapje.

De medewerkers van de vakgroep Dierfysiologie waren niet altijd even blij
wanneer ik oplossingen van voor vliegen aantrekkelijke, maar voor mensen wat
minder prettige geuren prepareerde. De afzuiging van de zuurkast bleek toch niet
helemaal ideaal te functioneren. Gelukkig is de rampenbestrijding op dergelijke
momenten nooit uitgerukt. Gezelligheid was er vooral tijdens de koffie en op
vakgroepetentjes. Joke Poelstra, onze secretaresse, maar stiekem de manager van de
vakgroep, wil ik bedanken voor het afhandelen van allerlei administratieve zaken en
het welwillend leveren van kopieerkaarten, diskettes etc. Sterk teamwork binnen
Dierfysiologie bleek vooral door ons volleybalteam, waarin de training van Auke
Meinema ons tot kampioen van het Biologisch Centrum maakte en we zelfs tot de
kwartfinales van het SPR-universiteitstournooi doordrongen (wat niemand had
verwacht). Ook van de gezamenlijke schaatstochten heb ik genoten.
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Naast het werk zijn er ook andere zaken, die ervoor zorgen dat je weer energie
krijgt om het werk beter te doen. Veel plezier beleef ik aan mijn hobby muziek maken.
Vooral Muziekvereniging Harmonie’67, waar ik trombone speel en waar ik voorzitter
van ben, ligt me na aan het hart. Maar ook de avonden met het symfonieorkest “de
Harmonie” en het strijkkwartet “de Cypres”, waar ik als (alt)violist aan verbonden ben,
brengen muziek in mijn leven.

Vrienden zijn onontbeerlijk om je hart bij te luchten, en dat kon ik vooral goed
bij Peter van Breugel, die ik uit Wageningen kende en die tegelijk met mij naar
Groningen kwam. Bedankt voor de vele gezellige avonden en het mogen beklimmen
van je 60 m hoge meetmast.

Tenslotte wil ik mijn ouders, zussen en schoonfamilie bedanken voor hun
stimulerende belangstelling voor al mijn bezigheden. En lieve Adriana, jij stond
dagelijks voor me klaar en hebt mijn leven veel zonniger gemaakt. Met Louise en ons
andere kindje, dat we over enkele maanden verwachten, hoop ik nog een lang leven
vol blijdschap te mogen genieten.



140


