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Voorwoord

Op dit moment, in alle stilte, schrijf ik de laatste regels die uiteindelijk dit
voorwoord gaan vormen. Het laatste stukje schrijfwerk, dat voor mij het sluitstuk is
van mijn promotieperiode. Gedurende de afgelopen jaren is er veel gebeurd, zowel
binnen als buiten het Biologisch Centrum, en heb ik veel (bij)geleerd over vele
aspecten van het leven. Naast de minder leuke momenten, blijken vooral de leuke
dingen je het meest bij te blijven.

Vele mensen hebben, elk op hun eigen wijze, bijgedragen aan de afronding
van dit proefschrift. Ik zal dan ook een poging doen om ze allemaal te bedanken voor
hun inzet. Als eerste wil ik Prof. dr. W. Harder, Prof. dr. M. Veenhuis en Dr. I.J. van
der Klei bedanken voor het feit dat ik dit promotieonderzoek binnen de groep
Eukaryote Microbiologie mocht uitvoeren. Prof. Harder, alhoewel u niet meer als
mijn Promotor zult fungeren, wil ik u toch bedanken voor de schaarse gesprekken
over “de wetenschap” en “het leven”. Beste Marten, je hebt me ooit zien
binnenkomen als student en nu zul je als mijn Promotor optreden. Ik wil met name
jou bedanken voor alles wat je de afgelopen jaren (voor mij) gedaan hebt. Mede door
jouw gedrevenheid, enthousiasme en je eigen manier om mensen te stimuleren is dit
proefschrift tot stand gekomen. Beste Ida, mijn Co-promotor, bedankt voor alles wat
je gedaan hebt; jij bent waarschijnlijk de onzichtbare kracht.

De leden van de leescommissie, Prof. dr. A.J.M. Driessen, Prof. dr. J. Hille en
Prof. dr. O.P. Kuipers wil ik bedanken voor de snelle beoordeling van het manuscript.
De leden van de STW-gebruikerscommissie, Prof. dr. A.J.J. van Ooyen, Dr. J.
Chapman en Ir. C.H. Kemper bedank ik voor hun kijk op de resultaten en de prettige
sfeer tijdens de half-jaarlijkse STW-bijeenkomsten.

Gezien het feit dat ik al enige jaren binnen de muren van het Biologisch
Centrum bivakkeer wil ik alle (ex-)leden van het cluster Microbiologie bedanken
voor de prettige (werk)sfeer. Ook alle mensen van het secretariaat, keuken, magazijn,
repro en de bibliotheek hebben elk hun bijdrage geleverd. Met name, Bea, Manon,
Marga, Anna, Josje, Mozes (en natuurlijk Tiny), wil ik hartelijk bedanken.

Alle huidige en ex-leden van de “gist-groep”, wil ik bedanken voor hun inzet,
enthousiasme en de prettige sfeer op het lab: Adriana, Anita, Anna Rita, Anne, Arjen,
Christiaan, Dong yuan, Erwin, Florian, Gert-Jan, Grietje, Hans H., Hans W., Ineke,
Ira, Jan K., Jan Z., Janet, Jurre, Kasinath, Katja, Klaas, Klaas Nico, Marcel, Marco,
Mark, Marleen, Melchior, Michel M., Michel V., Patricia, Patrick, Paulina, Ralf,
Richard, Robert en al degenen die ik vergeten ben.

Naast de dagelijkse contacten op de werkvloer is, voor mij, ook het leven
buiten het Biologisch Centrum zeer belangrijk geweest. Om niemand te kort te doen,
wil ik alvast iedereen bedanken voor alle gezellige uren die we hebben meegemaakt.
Gezien het feit dat muziek een belangrijke rol in dit alles heeft gespeeld wil ik toch
een aantal mensen noemen: Alex, Bert, Frits, Haiko, Hans C., Hans v. E., Harry,
Peter, Rita, Ties (inclusief alle partners) en alle anderen die ik vergeten ben, bedankt!
Daarnaast wil ik alle jongens van de (helaas niet meer bestaande) vestiging
Grootegast van het schoonmaakbedrijf CSU bedanken voor de gezellige (soms idiote)
periode die we met elkaar hebben beleefd. Vooral het “Vredestein” project heeft een
onuitwisbare plek in mijn geheugen gekregen. Als laatste wil ik hier mevrouw Meijer
bedanken voor de goede zorgen gedurende de plezierige tijd dat ik een kamer in haar
huis heb mogen bewonen.

Op deze plek wil ik ook mijn beide Paranimfen, Frits en Mechior, alvast
bedanken voor het feit dat ze deze taak op zich willen nemen. Beste Frits, ik wil je



bedanken voor alle uren die we hebben doorgebracht met thema’s als muziek, sport
en “het leven” in al zijn aspecten. Beste Melchior, begeleider van het allereerste uur,
ook jou bedank ik voor de vele gesprekken over het werk en natuurlijk allerlei andere
zaken.

Op deze plek wil ik tevens mijn ouders bedanken voor alles wat ze gedaan
hebben om ons (mijn zus en ik) een prettige jeugd te bieden, waarin we konden
opgroeien tot de mensen zoals we nu zijn. Enne…., jullie mogen nu best wel een
beetje trots zijn. Ook mijn schoonouders wil ik bedanken voor al datgeen wat ze
hebben gedaan.

Tot slot, lieve Els, onze allereerste ontmoeting is ontstaan uit “een grap”,
gelukkig is het daar niet bij gebleven. Al vrij snel hebben we “de grap” omgebogen
tot een serieuze relatie waarin, in ieder geval, de geboorte van Leon een ontzettend
mooi moment is geweest. Ik wil bij deze jou en Leon bedanken voor alle steun en
liefde gedurende de afgelopen jaren. Ik hou van jullie!
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