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Dankwoord

Ik wil beginnen met het bedanken van Wil en Juke.
Beste Wil, toen ik begon als AIO was je net vice-decaan geworden en

daardoor veel afwezig. Dit had voordelen, zo stond je vaak niet meer in de gang te
kijken of je werknemers op tijd kwamen, maar ook zeker nadelen. Veel van het
wetenschappelijke werk is niet meer door jou handen gegaan, maar heb ik samen
met Juke gedaan. Dat moet je toch best lastig hebben gevonden aangezien jij al in
de 70-er en 80-er jaren bezig was met citraat transport in Bacillus subtilis. Toen je
na je verblijf in Zuid-Afrika weer meer aanwezig was op het lab was de richting
van mijn onderzoek al grotendeels bepaald. Je hebt me toen echter wel zeer
geholpen met het ondersteunen van verscheidene beursaanvragen. Ik wil je
daarvoor, en voor alles wat je verder gedaan hebt bedanken.

Dan Juke. Jij hebt me zeer geholpen met mijn ontwikkeling als
wetenschapper. In het begin had ik veel wilde ideeën en liet je me redelijk begaan.
Op het juiste moment heb je echter de lijntjes wat aangetrokken. In eerste instantie
vond ik dat niet echt leuk, maar uiteindelijk heb ik er veel van geleerd. In een later
stadium heb je me zeer geholpen met schrijven. Vooral tijdens het afronden van het
proefschrift heb ik je bedolven onder werk. Bedankt voor alles.

Dan de mensen op het lab. Om twee redenen zal ik niet iedereen noemen,
ten eerste omdat het er veel geweest zijn, ten tweede, omdat er altijd het gevaar
loert dat je iemand vergeet die je dan misschien in een steegje nog een keer tegen
komt. Echter, er is een aantal mensen waar ik niet omheen kan. Dirk, bedankt voor
je vele praktische hulp. Janny, Trees en Sonja-Verena, vooral de laatste tijd hebben
ik veel bij jullie op de kamer gezeten. Ik vond dat prettig omdat ik op die manier
niet meer de laatste was die op de hoogte was van de nieuwste roddels. Maar het
was ook gewoon gezellig. Verder iedereen van de koffie, waar zo nu en dan over
van alles gesproken werd, werkgerelateerde of niet. Waarschijnlijk wisten jullie dat
al, maar ik heb me daar altijd zeer vermaakt. Dan, last-but-not-least Jessica. We
hebben, zeker in het begin, veel samengewerkt. Later liep ons onderzoek wat uit
elkaar en hadden we minder raakvlakken op het praktische vlak. Blijft natuurlijk
wel de gezamenlijke uitjes naar IOP vergaderingen en symposia en congressen.
Bedankt, dat je mijn paranimf wilde zijn.

Ik wil verder speciaal Dirk-Jan en Martin bedanken. Ten eerste wil ik
beiden bedanken voor het reviewen van deel van mijn werk. Maar eigenlijk veel
waardevoller, onze vele avonden met drank en sigaren zal ik nooit vergeten. Het
was voor mij een soort tweede jaarclub, alleen dan met mensen uit hetzelfde
vakgebied, wat natuurlijk resulteert in meer werk gerelateerde discussies.
Desalniettemin hebben we ook veel over politiek en wereld problemen gesproken.
Met enige verbazing merkte ik dat toen DJ al geruime tijd in Oxford zat het geheel
geen probleem was om bij een kort bezoekje aan Engeland de draad met zijn drieën
weer geheel op te pakken. Ik denk dat zoiets een goed teken is.
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For ever yours, Xenophon. Oud bestuur is gaaf (Zeker!!). Het ‘out-
sourcen’ van maaltijden, Doekje. AC/DC’s Back-in-Black. Jesus Christ Superstar,
Aad “Ballenbak”, P, F, H.J.J.J, Der Alte enzovoort. Voor een hoop mensen zijn dit
loze woorden, maar niet voor mij. Ik heb enorm genoten van al die jaren toen
iedereen van de club nog in Groningen woonde, maar heb met veel plezier gemerkt
dat we elkaar ook nu nog blijven opzoeken. Iedere keer als we elkaar zien lijkt het
net alsof de vorige keer dat we elkaar zagen slecht een paar dagen geleden was. Ik
hoop, en geloof ook, dat dat zo blijf.

Dan mijn gehele familie, Alexander en Jiska, Jasper en Hanneke, Henk en
Wil, Arie en Liesbeth, Sjouk, Ton en Mare. Oma’s en ooms en tantes van beide
zijden. Bedankt voor jullie steun, gezelligheid en interesse in mijn onderzoek.
Lieve papa en mama, jullie speciaal bedankt voor alles wat jullie gedaan hebben,
en voor mij betekenen. Ik ben er trots op dat jullie mijn ouders zijn!

Lieve, lieve Nam. Je was al mijn “vrouw” vanaf het moment dat we elkaar
ontmoetten en ik je in de jaarclub “besprak”. Nu word je het echt. Ik heb zoveel
geluk met jou, en wil je voor geen goud meer missen.

Allemaal BEDANKT.

Bastiaan
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