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Dankwoord 
 

“Instant human; just add coffee.”  

Een aardige omschrijving voor een AIO wiens contract is afgelopen en probeert de resultaten van 
5 jaar onderzoek op te schrijven. Helemaal als je zo weinig mogelijk losse eindjes van je onderzoek 
achter wilt laten. Daarom heeft het misschien wat langer geduurd dan veel mensen, inclusief 
mijzelf, hadden gedacht. Maar nu is dan toch het moment gekomen waarop de jarenlange noeste 
arbeid getransformeerd is in een “boekje”. En met het sluiten van Roezemoes, de verhuizing van 
de Camera naar de Euroborg en de aanstaande verhuizing van het BC naar het Zernike, is het tijd 
om dit hoofdstuk in mijn leven af te ronden.

Een succesvol AIO project is niet alleen afhankelijk van een goede kandidaat, maar is ook in 
belangrijke mate te danken aan de supervisors. Allereerst natuurlijk mijn promotor, Oscar. Het 
is me van het begin duidelijk geworden dat competentie onderzoek je na aan het hart ligt, en ik 
ben je dankbaar voor de mogelijkheden die je mij geboden hebt. Ik heb respect voor de manier 
waarop je probeert leiding te geven aan zo’n grote en diverse groep. 
Daarnaast was er natuurlijk Leendert. Jouw adviezen (die je overigens zelf lang niet altijd 
uitvoert!) en de discussies over schrijfstijl hebben me absoluut een zelfstandiger wetenschapper 
gemaakt. Je eerlijkheid en directheid heb ik altijd weten te waarderen.
Dear Dave, from my period as a Ph.D. I consider the interaction with you and your lab probably as 
the most formative. I have learned a great deal from the collaborations, as well as the competition 
which sometimes exists between our labs.  

Ik wil ook mijn studenten bedanken voor hun inzet. Maarten en Johan: hoewel het project niet 
opgeleverd heeft waar we op hadden gehoopt denk ik dat we er allemaal van geleerd hebben. Ola, 
the fact that I must have been tough on you did not keep you from starting a Ph.D. in MolGen. I 
am happy that you will continue the work on competence.

Nationale en internationale samenwerkingen hebben bijgedragen aan vrijwel ieder hoofdstuk 
in dit proefschrift. Caroline: when you started it, you probably didn’t realise the impact that 
the heterogeneity work would have. I have very good memories of our countless hours at the 
microscope (bjoetiefoel!).  Jan-Maarten en Jean-Yves: het eerste paper over TrxA is uit. En wie 
weet - misschien wordt het tweede uiteindelijk ook gepubliceerd. In Newark I’d like to thank 
Tatjana, Peter, Irena, Inês, Jeanette and Linh: you have made my stay in Newark an enjoyable 
experience. Hédia: I enjoyed meeting you in San Diego and look forward to your other paper(s). 
Also on the other side of the big pond, I am thankful for the collaboration with Cristina and 
Marta.

Het onderzoek bij MolGen wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door diverse mensen; allereerst 
natuurlijk Emma en Mirelle, die zorg dragen voor de administratieve kant. Daarnaast ook Arie 
(in weez’n), Anne H. (declaraties in goede handen), Renze (bestellingen), Siger (geen MolGen 
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zonder website of foto-wedstrijd), Anne en Sacha (a.k.a. MolGen helpdesk). Omdat een  belangrijk 
deel van het werk in dit proefschrift is uitgevoerd in het isotopenlab, wil ik hierbij ook Cees en 
Peter (en recentlijk Arjo) bedanken voor alle bestellingen en het tolereren van het onvermijdelijk 
werk-na-vijven.  
 
In mijn periode als AIO heb ik lab A027 met verschillende mensen gedeeld, die ik nog niet 
heb genoemd: Erwin (nee, niet iedereen dwarsboomt jouw experimenten), Kim (even iets van 
de plank pakken, of een buis opendraaien?), Jan-Willem (rommelpotje! lekkerrrrrr!) en Robyn 
(eindelijk orde in het lab). In het kantoor waren en daarnaast natuurlijk Andrzej (need a new 
computer?) and Akos (check out the good stuff I am leaving).

In vijf jaar zie je veel mensen komen en gaan, die bijdragen aan de typische MolGen-sfeer. 
Sierd: bedankt dat je mij geïntroduceerd hebt in het Europese Bacillus onderzoek. Jan en Harold: 
het studentenproject bij jullie twee was toch eigenlijk het begin van mijn serieuze interesse in 
Bacillus. Je collegas bepalen toch in belangrijke mate de sfeer in de groep. Nathalie (eh beuh...): 
thanks for the good time in Boston. Elise, as social engine of the lab, I enjoyed the many sneak 
previews, Noorderzon and fridaymeetings with you. Chris (tripel-kampioen), Rasmus, Aldert 
en Tomas: partners in P32. Jetta (hatsjoe!) en Bert-Jan: de fridaymeetings met jullie zijn altijd 
geslaagd. De Lactococcen Anton (onvergetelijke rol als Elise), Naomi (leuk dat je nu bij Dave 
werkt) en Richard (dat avondje whisky komt nog), en de Bacillen Esther (bedankt voor de koffie), 
Helga (je lach galmt nog na), Anja, Hein, Patricia en EJ (als bijna-Bacil en ex-buurman was 
het toch altijd leuk!). En verder alle andere huidige en voormalige collega’s die nog niet zijn 
genoemd: Emmo, Arno, Maarten, Harma, Cordula, Mariska, Holger, Aaron, Ulrike, Wietske, 
Rober, Rute, Araz, Rustem, Girbe, João, Asia, Jacek, Jolanda, Rutger, Jan K. en Thomas. The 
BC doesn’t stop at MolGen, and outside our group I would especially like to mention the Polish 
maffia: Lukasz and Paulina (great wedding-pictures), Marta and Robert (and Kicia; maybe one 
day proud parents of kittens?), Adam and Ola, Andrzej and Marta, and Asia and Jacek. Thanks 
for introducing me to part of Polish culture.

Van mijn vrienden wil een paar personen speciaal bedanken. Ilja, je belangeloze inzet (waarvoor 
dan ook) is tekenend voor je karakter. Albert en Asia: onze levens zijn al op enkele manieren met 
elkaar verweven. Ik hoop dat de band in de komende jaren alleen maar sterker zal worden.

Het eerste wat mensen van een boekje zien is de voorkant, en ik wil Peter dan ook bedanken voor 
het schitterende schilderij dat hij hiervoor heeft gemaakt. Het is niet makkelijk om de ideeën van 
een andere te interpreteren, maar je hebt feilloos aangevoeld wat ik bedoelde.

Reindert en Jan-Willem: in de bijna 10 jaar (of is het meer?) dat we elkaar kennen ben ik onze 
vriendschap erg gaan waarderen. Ik kijk met veel plezier terug op het chinezen in het lab, de 
conferenties die we samen hebben bezocht, en de vele discussies over het werk en het leven, 
zowel in het lab als in de kroeg. Ik ben er van overtuigd dat we elkaar hebben gestimuleerd om 
net wat meer te doen, wat heeft geleid tot drie schitterende proefschriften. Ik hoop dat dit zo blijft 
ondanks dat we niet langer in de zelfde groep zullen werken. 
Ik ben erg blij met mijn paranimfen, Jan-Willem en Robyn. Ik kan me geen betere bekroning 
indenken voor de fijne tijd die we samen hebben gehad in Lab A027, en weet zeker dat met deze 
twee alles op 14 mei 2007 tot een goed einde wordt gebracht. 
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Heit en mem, dit proefschrift is ook het resultaat van jullie interesse. Tijdens de 5 jaar die mijn 
onderzoek heeft geduurd heb ik mij altijd gesteund geweten door jullie vertrouwen en liefde. 
Bedoeld of onbedoeld herinneren jullie, met de rest van de familie, mij altijd aan de belangrijke 
dingen van het leven buiten het lab. W tym miejscu chciałbym także podziękować Mamie i 
Piotrowskim za serdeczne przyjęcie do Rodziny.  

Lieve Danka, ik kan niet zeggen hoeveel rijker jij mijn leven hebt gemaakt. Het 
is niet altijd makkelijk geweest in de afgelopen jaren, maar ik ben trots op wat 
we samen hebben bereikt. Ik weet zeker dat we in de toekomst onze weg zullen 
vinden. 

In wonder - I wonder
What happens next?
A new world, a new day to see

Björk - New World (Selmasongs)




