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"...Andd last but not least" wil ik iedereen van harte bedanken die in de loop van de 

afgelopenn jaren op de één of op andere manier mij geholpen heeft om dit werk te 

voltooien. . 

Allereerstt wil ik jou, Wim, mijn promotor bedanken. Je verruimende 

wetenschappelijkee inzichten zijn alleszins aanstekelijk en blijven voor mij steeds een 

grotee uitdaging. Ik ben je zeer erkentelijk voor je steun en ik heb altijd op je kunnen 

rekenen. . 

Tenn tweede wil ik mijn co-promotor Sergi Sabater bedanken. Sergi, moltes grades pel 

teuu suport incondicional que s'arrela molt abans d'en â que comencés amb la tesis i que 

vaa fer possible que m'establis a Holanda. Grades per compartir els teus coneixements 

taxonomies,, per la teva direcció i per les teves idees envers els experiments sense les 

qualss aquesta tesi no hagués estat possible. 

Ikk wil ook alle commissieleden van harte bedanken wiens aanwezigheid, vragen en 

deskundigheidd erg op prijs zijn gesteld. Dear Martyn thank you very much for 

participatingg in my PhD committee and for your valuable comments on the 

manuscript. . 

Bedanktt Jenny, Simone en Martijs, mijn studenten, voor julli e harde werk, 

enthousiasme,, vraagtekens en geduld. Jenny, ik heb bewondering voor jou gehad 

omdatt je ondanks elke dag op en neer reizen vanaf Deventer toch altijd fris en 

vriendelijkk was. Het werken met Simone was net alsof het werken met Speedy 

Gonzalezz was en resulteerde in een dagelijkse overvloed aan ideeën en gezelligheid. 

Martijs,, werkend op vrijwillig e basis, heeft de culturen opgestart en heeft zich verdiept 

inn de geheimen van de PAM van Ernesto (muchas gradas!) bij Microbiologie. Zonder 

julli ee bijdrage zou dit proefschrift niet tot stand zijn gekomen. 
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Ikk wil alle collega's betrokken bij de EU projecten waarin mijn onderzoek plaats vond 

bedanken:: Volker, Diny, Christians Helena, Isabel, Enrique, Nüria, Montse, Hans, 

Maria,, Bo, Rob, Marc, Susan, Jussi, Anna, Jarko. De workshops en discussies zijn altijd 

ergg intensief, leerzaam en belangrijk geweest voor de gedachtelijn en uitendelijke 

uitvoeringg van dit proefschrift. Zo'n een internationale gemeenschap heeft ook zijn 

voordelenn qua reizen! 

Dee uiteindelijke lay-out van kaft en tekst is alleen mogelijk geweest dankzij de 

computerkenniss en inspanningen van Saskia, Harm en Eric. 

Ikk weet niet hoe andere mensen het zien, maar zelf heb ik de werksfeer bepalend 

gevondenn voor het uitvoeren van mijn onderzoek. En eigenlijk kan dat ook niet 

anders,, want het grootste gedeelte van je leven ben je aan het werk! Onze afdeling is 

nett één hele grote familie, en soms lijk t het zelfs wel zo'n hele warmbloedige 

zuidelijkee familie! Sommige mensen zijn weggegaan en andere zijn gekomen in de 

loopp der jaren, maar julli e zijn allemaal in mijn gedachten. Ik wil julli e bedanken 

voorr het meeleven bij tegenslag, voor het advies geven, voor het luisteren, voor julli e 

samenwerking,, voor julli e uitspattingen, voor het lachen en vooral voor julli e 

vriendschap:: Annelies, Bas, Chris, Chris, Dick, Elly, Eric, Esther, Evelyn, Frank, Gerdit, 

Harm,, Heather, Heleen, Helen, Jaap, Jaap, José, Kees, Marco, Maria José, Marion, Peter, 

Peter,, Piet, Sas, Simone, Suzanne, Tineke en alle doctoraal studenten. 

Ookk tijdens het wandelen of thuis onder het genot van een glaasje wijn na de 

Catalaansee en Nederlandse lessen werd er altijd geklaagd en heel soms gejuicht over 

hoee het ging. Vaak heb ik mijn praatjes thuis geoefend voor mijn beste vrienden. De 

meedrinkerss en doorlopers Kees en Lizzy, Helen, Theo en Evelyn, Martien en Niken, 

Ellyy en Gab, en Peter hebben ook altijd morele steun verleend als ik het een keer niet 

meerr zag zitten. Kees, zonder jou filosofie - het leven is een tranendal zogezeid - zou 

ikk mij er nooit doorheen hebben geslagen. 
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Meri,, Ricart, Marti, Anna, Jordi, Montse, Ceci i Maria encara que estigueu lluny esteu 

sempree als meus pensaments. Grades per la vostra amistat. 

Tweee jaar geleden wist ik het al: Lizzy en mijn zuster Anna als paranimfen. Ik heb 

veell  bewondering voor julli e beiden. Anna, quan encara no sabia si acabaria la tesis, el 

quee si que sabia segur es que si 1'acabava, el dia de la defensa volia que estiguessis al 

meuu costat. 

Ditt werk wil ik opdragen aan mijn familie, de mensen die van mij houden zoals ik 

ben.. Vuil dedicar aquesta tesis a la meva famïlia que m'estima per ser tal com sóc: Papa 

ii  Mama, Joan i Gemma, Anna i Miquel, Norbert, Elly en Jaap, avi Norbert, iaia 

Caterina,, iaia Antönia, Eulalia. 

Michiel,, je komt aan het eind, maar je bent de absolute eerste. Je hebt me altijd met 

raadd en daad terzijde gestaan en samen met Wim en Sergi een belangrijk aandeel in 

ditt werk gehad. Ik heb je lief. 
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