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Het heeft iets langer geduurd dan gepland, maar eindelijk ligt hier dan toch mijn proef-
schrift als het tastbare resultaat van acht jaar “Groningen”. Een hoogtepunt in mijn
wetenschappelijke carrière, die begon met mijn studie biologie in Leiden, en via een
Wagenings onderzoeksinstituut en enkele uitstapjes naar het bedrijfsleven leidde naar
de Rijksuniversiteit Groningen. Een flinke stap, van de Randstad naar het “Hoge
Noorden”. Gelukkig bleek Groningen gastvrij, en ben ik me hier in die acht jaar erg
thuis gaan voelen. Ik wil iedereen die daaraan heeft bijgedragen heel erg bedanken.

In de eerste plaats mijn begeleiders, Franjo Weissing en Kuke Bijlsma, en ook Wilke
van Delden, die mij met z’n drieën hebben aangenomen voor dit project, en die ondanks
de vertraging altijd optimistisch zijn gebleven over de goede afloop. Franjo, met name
bedankt voor je enthousiaste ondersteuning bij het theoretische deel en natuurlijk bij het
opschrijven, op alle mogelijke en onmogelijke uren. Kuke, bedankt voor de praktische
ondersteuning, die je vooral ook aan het einde van elke dag even kwam geven.

Een speciaal dankjewel is voor Marcel Edelenbos, mijn eigen labassistent zonder wie
de uitkomst van dit project er waarschijnlijk heel anders had uitgezien. Verder wil ik ook
mijn collega Mariëlle van Rijswijk bedanken voor haar inzet bij ons gezamenlijke experi-
ment; hopelijk kun jij de resultaten evengoed gebruiken als ik! En last-but-not-least,
bedankt Louis van de Zande, voor de vrolijke noot bij van alles, en voor je niet-aflatende
pogingen om een aantal moleculaire analyses voor dit project te realiseren.

Een experimentele studie staat of valt met de technische ondersteuning; en ik heb
gelukkig heel ervaren collega’s getroffen: Anneke Boerema, “oudgediende” Laurence
Hoeksema-Du Pui en Rogier Houwerzijl. Anneke, bedankt voor alle “tips & trucs” voor
het kweken van Drosophila, en voor de lekkere homemade scharrelhoning. Laurence,
bedankt voor de vele tienduizenden buisjes en flessen met voer voor de vliegen, en voor
de mooie verhalen over de lokale geschiedenis. Verder waren daar altijd Albert
Kamping die alles weet wat je ooit van Drosophila zou willen weten (en altijd bereid was
die kennis te delen), en Andie Rumahloine die een extra uitgebreid dankjewel verdient
voor al zijn elektroforesewerk.

Dan is er natuurlijk ook nog de “groep”, of in mijn geval, de “groepen”: alle collega’s
en studenten heel hartelijk bedankt voor de samenwerking, feed-back en inzet tijdens
het werk, en natuurlijk ook voor alle gezellige momenten buiten het werk, waarvan er
vele geweest zijn. Met name één daarvan zal me zeker bijblijven, want hoewel gastvrij,



bleek het noorden toch niet helemaal ongevaarlijk: men schaatst er fanatiek, en dus
moest ik ook mee. Albert, bedankt voor je transport naar de EHBO, en de rest van de
collega’s, maar vooral Marcel, Renate en Anneke, bedankt voor jullie extra handjes toen
de mijne in het gips zat! To all my collegues from abroad: thank you, merci, danke,
gracias, grazie, dzieckujec !

Een heel speciaal dankjewel gaat op deze plaats naar mijn familie. Pa, je bent er niet
meer, maar ik weet zeker dat je trots zou zijn geweest op je dochter. Mam, je hebt ons
altijd gestimuleerd om te gaan studeren, iets waarvoor je zelf niet de kans hebt gehad
hoewel je het graag had gewild. Door jullie ruimhartige ondersteuning ben ik gekomen
waar ik nu sta, bedankt. En Martie, je moppert wel eens op je vrijgezelle zus met haar
aparte carrière, maar je hebt me er toch altijd in gesteund, bedankt. Mireille en Matthieu,
jullie bedankt voor de gezellige bezoeken die altijd een welkome “afleiding” beteken-
den, vooral bij het soms moeizame schrijfproces.

Rémi, je was ooit mijn studiemaatje in Leiden, en je bent lang geleden gepromoveerd
tot m’n zwager, wat misschien wel een grotere prestatie is dan deze promotie. Dees, van
m’n kamergenoot van het eerste uur, ben je al snel die ene goede vriendin geworden die
ik op elke nieuwe plek altijd weer vind. Bedankt dat jullie mijn paranimfen willen zijn!

En dan tenslotte een dankjewel voor mijn (bij benadering) 1.340.000 vliegjes zonder
wie dit proefschrift niet mogelijk was geweest, en hun vele tienduizenden broertjes en
zusjes die niet mee konden doen in de experimenten maar ook hun leven hebben
gegeven voor de wetenschap.
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