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Dankwoord 

Dit onderzoek werd waarschijnlijk op een heel andere manier opgestart, dan het 
werd afgesloten. Ergens onderweg is er zeker iets veranderd. Ik wil hier mijn 
beide promotoren voor bedanken. Ik heb het als een groot voordeel ervaren om 
feitelijk bij twee werkgroepen te horen. Dat heeft zich denk ik ook weerspiegeld 
in de manier waarop dit onderzoek experimenteel uitgevoerd kon worden. Meer 
direkt wil ik Klaas Hellingwerf en Hans Matthijs bedanken, voor hun niet 
aflatende interesse en begeleiding. 

Natuurlijk zijn er een boel mensen betrokken geweest bij dit onderzoek: 
Betsie ('dat zullen we even blotten'), Inge ('groen of geel eiwit?'), Torsten ('het is 
blauw!'), Hans 'P/I' Balke, Antonio ('ik zie precies wat ik moet zien') en Owin ('O, 
moest dat?'). En natuurlijk ook Harma, Lennard, Marco, Hans Keiler,Teun, Aihua 
en Wouter. 

I would like to acknowledge the hospitality of the people whose labs I have vis
ited: Conrad Mullineaux, Françoise Joset and Robert Jeanjean, John Allen, Michel 
Havaux, Himadri Pakrasi, Rienk van Grondelle, Marten Veenhuis en Klaas 
Sjollema, en Vincent. 

De vakgroep Microbiologie bestaat officieel niet meer, maar ik heb altijd stug 
volgehouden dat ik daar werk. Dat zal ik ook blijven doen. Vandaar, in 
willekeurige volgorde: Arthur ('Doet mèn 'n Bieâh! !'), Frank ('worst-kaas sce
nario'), Robert (wat heb je nou weer gekloneerd), Wim ('copypaste'), Frans 
('***censuur***'), Svetlana ('vraagje..'),Mike (piekhaar), Bart (karate). Daniel 
(doorzetter), Johnny (flash). Andrea (Duits maar toch Nederlands), Remco 
(filmliefhebber), Ernesto ('Nice, huh?'), Joost (metabool wijsgeer), Claudio (dulce 
de leche), Natasja ('Nee, ik weet niet waar Hans is'), Stef ('Nee, ik weet ook niet 
waar Hans is'), Rob de Jonge (al een tijdje pleite, maar blijft collega), Mark ('kap 
nah'), Pieter ('Nee he! Wat moet je nou weer hebben!'), Dennis (Pamela!), en alle 
anderen die kortere of langere tijd de Microbioloog uitgehangen hebben. 

En alle vrienden, die na het lezen van dit boekje nu eindelijk begrijpen waar ik al 
die jaren over heb gebazeld. Floortje natuurlijk, die volgens mij alles over 
electronen-transport weet wat je maar hoort te weten (en dat allemaal nog van 
school!). Ik heb diverse keren geprobeerd haar mee naar het lab te lokken, maar 
ben alleen ergens anders in geslaagd. Mijn paranimfen Ariadne en Pieter; 
helden. Ivo, waanzinnig mooi gemaakt! En iedereen bedankt die ik hier ben 
vergeten te noemen. 
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