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Nawoord d 

Gedurendee mijn promotieonderzoek zijn er een aantal mensen geweest die een grote of 
kleineree bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift en diee wil ik 
hierbijj  allen van harte bedanken. Met name wil ik noemen: 
Ariee de Reus, vriend en maat, voor het werk datje me de laatste maanden uit handen hebt 

genomen,, maar vooral ook voor je belangstelling voor mijn onderzoek gedurende de hele 
periode,, voor discussies, adviezen en een luisterend oor. 

Konradd Bachmann, begeleider en promotor, voor een goede samenwerking, voor het snelle 
nakijkenn van mijn teksten, voor wetenschappelijke discussies, voor blijvende 
belangstellingg ook na uw vertrek naar Duitsland en voor het feit dat ik altijd op u kon 
rekenenn op de cruciale momenten. 

Hanss Breeuwer, meelezer van alle stukken, voor een fris commentaar vanaf de zijlijn , voor 
hett meedenken over de opzet van de stukken en het benadrukken van de hoofdlijnen. 

Tedd Mes, kritische lezer van de hoofdstukken 2-4, voor discussies over het al dan niet 
fylogenetischh verwerken van mijn gegevens en voor jouw nadruk op de correcte definiëren 
vann begrippen, waardoor we het soms wel eens over iets anders hadden. 

Peterr Kuperus, toen nog stagiair op ons lab, voor het mede-genereren van meer AFLP-
patronenn dan we konden scoren en voor een paar van de ITS-sequenties. 

Louiss Lie, kasmaatje, voor het meten van vele morfologische kenmerken, het verzamelen en 
conserverenn van blad- en herbariummateriaal, voor bruine boterhammen met chocola en 
voorr gezellige kletsmomenten. 

Ludécc Tikovsky, eerste klas tuinman, voor een uitstekende verzorging van mijn planten, en 
Jaap,, Jan en Theo voor het incidenteel geven van water. 

Doorlee Offerhaus, student van het eerste uur, voor het aandragen van een aantal geschikte 
RAPDD primers en voor bijzondere gezelligheid. 

Gerardd Oostermeijer, voor de tekening van Figuur 2 uit hoofdstuk 2. 
Hanss den Nijs, voor de nodige handtekeningen en voor de organisatie van de afdeling na het 

vertrekk van Konrad. 
Dickk Roelofs, Eric-Jan Hombergen, Ron van der Hulst, Sheila Luijten en Annemieke Kiers, 
Dirkk Erpenbeck, Barbara Gravendeel, Gijs Grob, Patrick Meirmans, Katja Peijnenburg, Wil 

vann Ginkel, Niek Lieshout, Egbert de Vries, en Léon Raijmann, lab- en/of kamerdelers 
doorr de jaren heen, voor gezelligheid, discussies en werkoverleg. 

Fromm my colleagues abroad, I would very much like to thank Beth Gott, Suzanne Prober, 
Nevillee Scarlett, Barry Sneddon, Lindy Spindler, and Kevin Thiele for collection of 
Microseris,Microseris, hospitality, and fruitful discussions during my visit to Australia and New 
Zealand.. I would especially like to thank Barry Sneddon for e-mail discussions and for the 
usee of his photo's of karyotypes, presented in Figures 4c and 4d of Chapter 1. 

Alll  colleagues named in Table 2 of Chapter 2 and in Table 1 of Chapter 4 are gratefully 
acknowledgedd for collecting and sending material. 

Russell  Baader, from La Trobe University in Melbourne is thanked for his photo's, used on the 
coverr page, and on pages 7 and 167. 
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Vann het thuisfront wil ik mijn vrienden en familie bedanken voor hun geduld op de momenten 
datt het werk vóór ging en voor gezelligheid en ontspannende activiteiten. 

Frankk Wesselingh, buurman en collega op afstand, voor enthousiasme en discussie over het 
onderzoek. . 

Alfonss van Marrewij k, mede-(ge)promove(erde)ndus, voor het samen oplopen en de daaraan 
verbondenn herkenbare en soms eindeloze gesprekken. 
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