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Dankwoord d 

"Bijj het verschijnen van dit proefschrift is het mij eene behoefte uiting te geven aan mijne 

gevoelenss van dankbaarheid". Zo begint het voorwoord van mijn opa Brons als hij op 4 

novemberr 1940 de graad van doctor in de geneeskunde haalt met het proefschrift "De 

beteekeniss van het hypophyse-achterkwab-extract voor een spontaan baringsverloop". Ruim 

zestigg jaar later ben ik op het punt aangekomen om een aantal mensen te bedanken die op een 

off andere manier aan het tot stand komen van mijn proefschrift hebben bijgedragen. De basis 

voorr mijn gistwerk is misschien terug te voeren tot een ander extract, dat mij door mijn ouders 

werdd toegediend: Marmite, niets anders dan een heus gist-extract. Lieve pappa en mamma, 

bedanktt voor de Marmite, voor de krantenknipsels, voor alle bijtankweekendjes. Fijn dat jullie 

mijnn ouders zijn! Heleen en Harro, ondanks dat jullie ook marmite hebben binnengekregen, zijn 

julliee niet in de gistwereld terechtgekomen. Ik ben blij dat ik jullie als broer(tje) en zus heb. Jan 

Mark,, mijn persoonlijke grafisch ontwerper, ondanks dat jij (nog) geen marmite-liefhebber bent, 

hebb je verschrikkelijk geholpen om een duidelijk stukje in écht gewoon Nederlands te schrijven. 

Dann de mensen achter de schermen van MolBiol: Allereerst mijn promotor, beste Les, de bocht 

bijj Keulen bemoeilijkte soms het lezen van de treincorrecties, maar bedankt! En dan mijn co-

promotorr Jolanda. Ik ben begonnen met mijn ABON-matching project bij jouw ABON project, en 

gelukkigg matchten we samen ook nog. Wat hebben we toch veel verschrikkelijke congressen op 

evenzoo vervelende locaties bezocht, Aquafredda di Maratea (I), Granada (E), Rimini (I), 

Albufeiraa (P)...Knuffel voor Tommie, en voorspoedige tijden gewenst. De transcriptiegroep is in 

dee loop van de jaren uitgebreid met André, Romeo en Betsie. Bedankt voor technische hulp en 

ideeën.. Marian, onmisbare hulp bij de Franse enzymassays, en MAD-Muus, plezierige helpdesk 

voorr lbookjes (é s), bedankt. Nadine, Thessa, Agnieszka, en de van Jolanda "geleende" 

studentenn Esther en Ed, jullie hebben elk een steentje aan mijn onderzoek bijgedragen. Hans, 

inn de relatieve rust van onze labtop-kamer was het prima schrijven. Liesbeth, ik ben benieuwd 

naarr de eerste proeve van bekwaamheid op CD-rom. Marta als laatste der MolBiol-AIO's, 

success met de wormen! Leo, een labzeildag blijft spannend met jou aan het roer. In de roerige 

tijdenn die MolBiol achter de rug heeft zijn er niet alleen nieuwe mensen bijgekomen, maar ook 

velenn vertrokken. Alle (ex-) MolBiollers, fyto's en plantenfysiologen die ik vaak op het RA lab 

tegenkwam:: bedankt voor hulp, tips, labuitjes, etentjes en gezelligheid. Merci beaucoup, 
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Moniquee et Michèle, our joint project was certainly not the easiest one, but finally has led to a 

nicee chapter. 

Ikk sta straks niet helemaal alleen "op het schavot", gelukkig heb ik twee mensen bereid 

gevondenn om me bij te staan. Sandra en Marianne, jullie bedank ik 28 juni rond een uur of 4. 

Mett het verschijnen van dit proefschrift sluit ik een periode van schimmel-en gistonderzoek af 

enn ga ik mijn onderzoeksveld verleggen naar de biomedische wereld. Gist zal echter altijd 

belangrijkk zijn voor mijn persoonlijke smaak, de marmite blijft in de kast staan! 
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