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Dankwoord (Acknowledgements) 

Hier zijn we dan aangekomen bij mogelijk het belangrijkste deel van dit proefschrift. In ieder geval dat 
onderdeel van het proefschrift dat door de meeste mensen wordt gelezen. Ga snel kijken of je er bij staat. 
Mocht je er niet bij staan dan heb je blijkbaar weinig indruk op me gemaakt of ben ik je gewoon vergeten 
(niet ondenkbaar in de hectische tijden gedurende de afronding van dit proefschrift). Voor de taalfreaks onder 
jullie heb ik tevens wat taalfauten toegevoegt waar jullie je op kunnen uitleven (;-)). 

Ik zou graag beginnen met het danken van de leescommissie voor hun waardevolle tijd. Ik hoop dat jullie 
mijn proefschrift met plezier hebben gelezen. Verder wil ik mijn dank betuigen aan mijn promotor Klaas 
Hellingwerf en copromotor Wim Crielaard. Jullie hebben er toch voor gezorgd dat ik aan het Photoactive 
Yellow Protein heb kunnen werken deze afgelopen jaren. Klaas je wist altijd toch weer tijd te vinden om met 
nieuwe computer problemen op de kroppen te komen die opgelost moesten worden. Je hebt er ook voor 
gezorgd dat mijn artwork en filmpjes van PYP over de hele wereld vertoond zijn, waarbij je zo vriendelijk 
was om de goede kritieken die je daarover kreeg ook aan mij door te geven. Daarmee is mijn ego toch 
regelmatig gestreeld geweest. Je kon ook altijd goed merken wanneer je toe was aan vakantie, de spanning in 
de groep was dan te snijden en je werd dan ook zoveel mogelijk gemeden. Bij terugkomst van vakantie was je 
dan altijd weer makkelijk in de omgang. Een tip voor de toekomst, offer nooit je vakantie op, dat is niet alleen 
goed voor zelf, maar ook voor de werksfeer in de groep. Wim jouw stijl is duidelijk veel losser dan die van 
Klaas. Dat is wel zo prettig en brengt toch ook wat evenwicht in de groep. Je bent ook degene die de penibele 
computersituatie op het lab opgelost heeft m.b.v. je computercursus. Ik ben je daar dan ook erg dankbaar 
voor. Ik had je graag wel eens willen assisteren bij deze computercursus, maar op de een of andere manier zat 
ik altijd in het buitenland wanneer deze cursus gegeven werd. Ik weet nog goed dat we op 11 September op 
weg waren naar Grenoble, toen je door je vrouw gebeld werd dat er extreme dingen in New York gebeurden. 
Je schakelde dan ook meteen over naar de BBC op de radio. We hebben toen vervolgens een uur lang kunnen 
luisteren naar de mestproblematiek in het Verenigd Koninkrijk. Ik ben ook erg dankbaar dat je wat leuke 
spelletjes op je labtop had geïnstalleerd. Dit heeft er toch voor gezorgd dat ik de nachtelijke meetsessies in 
Grenoble goed doorgekomen ben. Hoewel de dagen zwaar waren in Grenoble, hebben we toch ook altijd wel 
wat tijd kunnen vinden om er even tot rust te komen. Als er één ding is wat ik heb opgepikt gedurende onze 
samenwerking is dat het belangrijk is je privé leven goed te scheiden van je wetenschappelijke leven. 

Ik zou ook graag mijn dank betuigen aan de mensen op het lab. Robert, jij hebt me in het begin de weg 
gewezen en me vele dingen met betrekking tot eiwit productie en zuivering geleerd. Je zult altijd die aardige 
collega aan de andere kant van de labtafel voor me zijn. Ik hoop dat je het naar je zin hebt bij je nieuwe 
werkgever. Jasper, je was een aardige kamergenoot, ik hoop dat ik je niet al te veel last heb bezorgd door 
mijn windvlaagproducerende acties bij het betreden en verlaten van onze kamer. Je gitaarkunsten hebben veel 
indruk op me gemaakt. Ik hoop dat je huidige buren dezelfde appreciatie voor je gitaarspel hebben. Frank en 
Arthur, jullie unieke koffiehoek besprekingen en visies op het leven hebben me toch menige malen vermaakt. 
Daarnaast heb ik met plezier met jullie samengewerkt tijdens de practica microbiologie, waar ik 
waarschijnlijk meer geleerd heb over microbiologie dan de studenten zelf. Dennis, je bent een bijna 
onzichtbare, maar belangrijke kracht op het lab. Dit wordt eens temeer bevestigd als je een aantal weken, als 
gevolg van cursus of vakantie niet beschikbaar bent, en er een groot tekort aan schoon en steriel glaswerk 
ontstaat. Pieter, ook jij bent zo’n belangrijke onzichtbare kracht. Je zorgt er toch steeds weer voor dat de 
bestellingen op tijd gedaan worden. En mocht er een keer iets mis gaan, dan zorg je ervoor dat het zo snel 
mogelijk opgelost wordt. Menno, ik hoop dat je het naar je zin hebt gehad tijdens je HLO-stage. Aangezien ik 
zelf ook op het HLO heb gezeten, heb ik je tijd bij mij toch met enige nostalgie beleefd. Daarnaast ben ik 
dankzij jouw weer met regelmaat gaan zwemmen. Mijn dank daarvoor is groot. Die Thomas, je hebt een 
belangrijke en goede invloed op de groep gehad. Dankzij jouw hebben we kennis kunnen maken met het 
programma Origin, waardoor de analyse van data een stuk makkelijker is geworden. Daarnaast heb ik 
dankbaar gebruik kunnen maken van je grote wetenschappelijke kennis en inzicht. Hellaas zullen de rest van 
de mensen op het lab het moeten doen met een dankjewel voor de fijne werksfeer, Alex, Bart, Betsie, Femke, 
Frans, Inge, Jocelyne, Joost, Jos, Merijn, Michael, Mike, Remco, Wally, Wouter, studenten en anderen die ik 
mogelijk ben vergeten. 



Dankwoord (Acknowledgements) 

At this point I would like to thank the people at OSU, who have made my two stays on campus enjoyable. 
Brandy, your help has been vital during my first stay. Sadly I didn’t see much of you during my second stay 
for obvious reasons. I hope everything has turned out OK for you. I noticed that being a female computer 
expert is much easier than being a male computer expert. Nobody seemed to bother you with their small and 
not so small computer problems, allowing you time for all those other ‘important’ tasks. Beining and 
Jianning, thank you for driving me to and from the airport on my second visit. I was a bit worried when I got 
stuck in Chicago and wasn’t able to contact you that I was going to be a day late. I hope you guys were able 
to fix that heating problem in your car. Also, thanx to the other people at OSU that have made may stay 
enjoyable. Aihua, Wouter, and Shirley, thank you for welcoming me in your home and for those wonderful 
discussions around the dinner table. I thoroughly enjoyed playing the computer games and being able to 
provide at least some competitive gameplay. 

Ik zou ook graag mijn dank betuigen aan mensen buiten het lab. Uiteraard Pa & Ma, die me beide, op hun 
eigen manier, hebben gesteund. Oma voor die fantastische vakantie in Singapore en Australië. We hebben het 
daar toch erg goed naar onze zin gehad. Een maandje met weinig zorgen doet een mens goed. Henk & 
Renata, altijd weer goed om even een filmpje te pikken. Marjolein & Erwin, ik hoop dat je na het lezen van 
ten minste het begin van dit proefschrift het duidelijk is waar ik nu mee bezig ben geweest, hoef je het niet 
meer te vragen. Levi, wat kan ik zeggen, duikmaatje, mede piloot. We hebben onze letterlijke diepte en 
hoogte punten samen ervaren. Dankzij jouw heb ik mijn levenslange dromen van duiken en vliegen kunnen 
verwezenlijken. Dit zijn belangrijke uitlaatkleppen die het leven mooi maken. 

Zoals mensen om me heen wel zullen weten en/of gemerkt hebben is muziek een belangrijk onderdeel 
van mijn leven. Hierbij springen twee artiesten er toch wel met kop en schouders bovenuit. Bruce Springsteen 
en Natalie Merchant. De hemelse stem van Natalie zorgt er toch steeds weer voor dat ik tot rust kan komen in 
hectische tijden. En Bruce, wat kan ik zeggen, het is gewoon een energie bron. Wanneer ik het even niet meer 
zie zitten is een beetje Bruce altijd weer het juiste medicijn. De gedachte van de vele concerten van Bruce die 
ik heb mogen ondergaan zorgt er altijd weer voor op zijn minst een glimlach en de honger voor meer. Als 
hommage heb ik de titel van Hoofdstuk 4 vernoemd naar een Springsteen nummer op de 4-CD Box set 
‘Tracks’. Daarnaast zijn enkele zinsneden in dit proefschrift ook geïnspireerd door Springsteen nummers. 

Dan bekruipt me nu dan toch het gevoel dat ik iemand vergeten ben. Iemand belangrijks. Wie zou dat nou 
kunnen zijn? Uhm. Natuurlijk, Andrea ‘blup’ Haker. Hoe kan ik mijn nieuwe zwemmaatje nou vergeten. Ik 
ben blij dat ik samen met jouw mijn promotie kan gaan vieren. Met name de laatste paar weken zijn zwaar 
geweest. En het is dan fijn om iemand te hebben wie hetzelfde doormaakt. In de afgelopen jaren zijn er wel 
wat momenten geweest dat je helemaal in de war kwam door al die talen die je door elkaar sprak (Nederlands, 
Engels, Duits, Frans). Ik weet nog goed, dat vlak voor Thomas ons op het lab vergezelde, je stellig zei: ’Ik zal 
niet in het Duits met Thomas praten.’ Die vlieger ging dus niet op. Menige malen hoorde ik je in het Duits 
met Thomas converseren, waarna je vrolijk in het Duits tegen mij verder ging. Al met al hebben we denk ik 
onderling toch een prettige tijd gehad en veel geleerd. Plons. 

Dit is het dan, het einde van dit proefschrift. Het is gelukt. Er kan weer van het leven genoten worden. 
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