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DANKWOORD D 

Naa 5 jaar van onderzoek doen en een proefschrift schrijven, ben ik tenslotte aangekomen bij het 

dankwoord,, wat overigens niet het makkelijkste deel van een proefschrift is om te schrijven. 

Allereerstt wil ik mijn promotor Les Grivell bedanken. Les, ji j hebt mij de mogelijkheid geboden 

omm in jouw lab te werken en om te promoveren. Ten tweede wil ik mijn co-promotor Michiel 

Meijerr bedanken voor zijn begeleiding tijdens mijn AIO-schap. Michiel, het waren zeker niet de 

makkelijkstee 5 jaar en naast het doen van proeven heb ik tijdens deze periode ook op niet-

wetenschappelijkk gebied een aantal vaardigheden ontwikkeld, waaronder assertiviteit en 

doorzettingsvermogen. . 

II  would also like to thank Dr. Nikolaus Pfanner. Klaus, thank you for giving me the opportunity 

too work for several weeks in your lab in Freiburg and for an excellent and pleasant collaboration 

duringg my PhD-research. Many thanks also to Dr.'s Joachim Rassow, Michael Ryan, Angelika 

Hönlingerr and Heiko Martin for our nice collaboration and many emails to exchange various 

results.. I would like to thank all other members of the Freiburg-lab for making my stay in 

Freiburgg an enjoyable one. Herzlichen Dank! 

Uiteraardd wil ik alle MolBiollers bedanken: julli e hebben altijd bijgedragen aan de gezelligheid 

enn goede sfeer op het lab, maar ook daarbuiten, zoals bijvoorbeeld tijdens pool-avondjes, lab-

uitjes,, uit eten gaan of een biertje (?!) drinken. Marian, bedankt voor je hulpvaardigheid op het 

labb en je vele praktische tips. Muus, mede dankzij jouw inspanningen verliep alles op het lab 

altijdd op rolletjes en werd menig computerprobleem opgelost. Hans, bedankt voor alle 

gesprekkenn die we hebben gehad over de proeven of wanneer ik de toekomst even niet zo 

zonnigg inzag. Cindy, Janynke, Jolanda, Hans en later ook André en Romeo: als leden van de 

'theekamer'' zijn julli e altijd heel nauw betrokken geweest bij mijn werk. Vaak hebben we in de 

kamerr zitten praten over het werk (hoewel sommigen dachten dat we het alleen maar over thee, 

tenniss en de Viva hadden...). Buiten het werk om hebben we het gelukkig ook altijd goed met 

elkaarr kunnen vinden, wat bleek uit de vele tennisavondjes en eetafspraken. Ik hoop dat we dat 

inn de toekomst zullen blijven doen! Janynke (Bronsje), (ex-) collega, snowboard- tennis- en 

skatemaatje,, maar natuurlijk vooral vriendin (!): bedankt voor alle gezelligheid de afgelopen 
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jaren,, je hulp bij de voltooiing van dit proefschrift en de vitaminerijke maaltijden! Heel veel 

success met het afronden van de proeven en het schrijven van jouw proefschrift, ik hoop dat ik 

daaraann ook mijn steentje kan bijdragen! Jolanda (Blommie), als eerste AIO die bij de import-

groepp is gepromoveerd kon ji j je het beste inleven in alle problemen die het import-werk met 

zichh meebracht de afgelopen 5 jaar. Ik ben blij dat ik nu kan zeggen dat ik de tweede in de rij 

wordd (zonder 't'!) die gaat promoveren bij de import-groep! Cindy, tijdens de 3 jaar dat we 

collega'ss waren hebben we samen veel meegemaakt, jammer dat je niet de derde in de import-rij 

zultt worden. Heel veel succes met je huidige werk en studie! Liesbeth, werken in het weekend 

wass veel leuker als ji j er ook was (effe lunchen?). Michel (Siepie), bedankt voor je humor en 

gezelligheidd op het lab en veel succes met het afronden van jouw proefschrift. Marta (jhola!), 

jouww vrolijkheid heeft zeker bijgedragen aan de goede sfeer op het lab. Verder wil ik alle andere 

collega'ss bedanken die tijdens de afgelopen 5 jaar gewerkt hebben op het MolBiol-lab: Ammy, 

Belinda,, Claudia, Corien, Emmanuel, Gertjan, Gisele, Hein, Karin, Katinka, Martijn, Peter, 

Sandraa en alle studenten, bedankt! Ook mijn studenten Sander Houten en Shinta Hesseling wil 

ikk bedanken voor hun bijdrage aan mijn onderzoek. 

Medee door het assisteren bij de cursus MC202 heb ik een aantal andere 'bewoners' van gebouw 

II  op Anna's Hoeve leren kennen. Collega's van Fytopathologie en Plantenfysiologie, julli e 

warenn altijd bereid om te helpen als ik chemicaliën, een spectrofotometer of de Singer tetraden-

analysee microscoop nodig had. Jongens, bedankt! 

Uiteraardd wil ik hier ook mijn nieuwe collega's van Hl in het NKI noemen en in het bijzonder 

natuurlijkk de 'Sonnenbergjes': julli e waren steeds geïnteresseerd in de voortgang van het 

schrijvenn van mijn proefschrift en julli e zorgen voor een leuke samenwerking en goede sfeer op 

hett lab. Arnoud (en?), bedankt voor het begrip dat je hebt getoond als ik vrij wilde nemen voor 

hett afronden van mijn proefschrift. 

Niett alleen (ex-) collega's hebben bijgedragen aan mijn werk gedurende de afgelopen jaren, 

familiee en vrienden hebben ook een belangrijke rol gespeeld. Alhoewel de meesten van julli e 

niett precies wisten wat promoveren ('afstuderen') inhield, waren julli e toch altijd geïnteresseerd 

inn de vorderingen van mijn onderzoek ('studie') en het schrijven van mijn proefschrift 

('scriptie').. Bedankt hiervoor! Dat afstand in kilometers hierbij geen rol speelt, blijkt wel uit het 

goedee contact met mijn familie in Zwitserland. Bedankt voor julli e interesse, lieve kaartjes, 

leukee foto's van 'de kids' en het feit dat julli e deur altijd voor me open staat! Natuurlijk wil ik 

hierr de meiden van ons 'OSG-groepje' bedanken voor hun gezelligheid tijdens feestjes, 

aerobics,, verjaardagen, Sinterklaas, bioscoopjes of andere leuke bezigheden (en dat al zoveel 

jaren...).. Christy (hé San, wanneer gaan we nou snowboarden?!), KPN-Telecom is rijk van ons 

geworden!!  Bedankt voor je interesse, steun en opbeurende woorden, friends forever!!  All e andere 

vrienden,, van kleuterschool tot scheikunde studie, van wintersportvakanties tot sportclubs, 

allemaall  hartstikke bedankt voor julli e getoonde interesse door de jaren heen. Jan Mark, bedankt 
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voorr alle vrije tijd die je hebt gestoken in het ontwerpen van de omslag van dit proefschrift, 

maarr het resultaat mag er dan ook zijn! 

Lievee oma, eindelijk is het dan zover en ik ben erg blij datje er de \T bij zult zijn! 

Alss laatste, maar voor mij belangrijkste, wil ik mijn ouders bedanken. Lieve Ron en Ineke, 

alhoewell  de wetenschap voor julli e een compleet onbekend terrein was voordat ik scheikunde 

gingg studeren, hebben julli e altijd veel interesse getoond in mijn studie en onderzoek. Jullie 

hebbenn me altijd gesteund en gemotiveerd, wat voornamelijk de laatste paar maanden nodig 

was.. Of het nu voor kattenopvang is of voor iets anders, julli e zijn er altijd voor me. 

vv Hartstikke bedankt! v 
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