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Dankwoord Dankwo
Hett merendeel van het werk beschreven in dit proefschrift werd uitgevoerd
doorr een niets vermoedende paddestoel. Hiernaast zijn er echter ook zeer veel
personenn geweest die mij de afgelopen jaren met wijze raad en daad terzijde hebben
gestaann en zonder wie dit boekje er in deze vorm niet geweest zou zijn. Een
persoonlijkk dankwoord is daarom zeker op zijn plaats.
Mijnn co-promotor Ron Wever was mede-initiator van het project. Ron,
bedanktt voor het vertrouwen, alle vrijheid en de mogelijkheden om ook buiten
Amsterdamm mijn geluk te beproeven.
Hanss Schoemaker is als promotor (ondanks de geografisch soms grote en/of
onhandigee afstanden) altijd zeer betrokken geweest bij het project en wist menige
berenkoloniee van de weg te verdrijven. Hans, bedankt voor de steun en het altijd
aanwezigee enthousiasme. Ik had mij geen betere promotor kunnen wensen en kijk met
veell plezier terug op onze samenwerking.
Jimm Field speelde, als co-promotor, een cruciale rol in het project. Jim, ik ben erg je
dankbaarr voor de wijze waarop je, bijna als vanzelfsprekend, mijn project onder de
hoedee hebt genomen in Wageningen. Bedankt voor alle hulp, inzichten en het grote
enthousiasme.. Ik vind het zeer jammer dat je niet bij de promotie zelf aanwezig kunt
zijn. .
Jann de Bont bedank ik voor zijn gastvrijheid op het lab van Industriële
Microbiologiee in Wageningen. Zeer veel dank gaat uit naar Martin de Wit die door
zijnn altijd weer snelle en zeer vakkundige hulp elk weigerend apparaat weer aan de
gangg wist te krijgen.
Alhoewell ik bij de term 'homogene kat' een enigszins dieronvriendelijke
associatiee nog steeds niet helemaal kan onderdrukken, heb ik veel geleerd van
Daniellee Petra. Daan, jouw liganden en mijn beest staan nu eensgezind in één artikel,
onzee samenwerking (en alles daarbuiten) was mij een waar genoegen.
Bijj Dick Schipper, Hans Wijnberg, Tommi Meulemans, Floris Rutjens en
Henkk Swarts kon ik terecht met alle vragen op het organisch chemische vlak. Zij
namenn altijd ruim de tijd voor een zeer heldere uitleg van theorie en voorzagen mij
vann hulp bij interpretaties van resultaten. Ook de practische hulp en samenwerking
warenn van grote waarde, met name voor de totstandkoming van hoofdstuk vier.
Herman(n),, jij hebt mij een eind op weg geholpen met het onderzoek, wat uiteindelijk
resulteerdee in het schrijven van hoofdstuk drie. Bedankt dat ik altijd op jouw hulp kon
rekenen! !
Eenn witte winter bracht ik door op het lab van Matti Leisola in Helsinki. Matti,
thankk you very much for the opportunity to work in your lab for six month and for all
yourr help and suggestions. I also want to thank all the other people in the lab,
especiallyy Mervi, Ossi and Pekka.
Dee leden van de IOP-BegeleidingsCommissie wil ik bedanken voor de
aanwezigheidd tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomsten en alle suggesties en
samenwerkingenn die hieruit voortkwamen. Op deze plaats wil ik ook Eyke, Ifoeng,
Hanss Wassink en Huub Haaker bedanken voor de samenwerking, goede tips en het
doormetenn van mijn monsters.
OpOp de eerste verdieping van het BCP Jansen gebouw in Amsterdam, waar het
projectt gestart werd, was de sfeer altijd zeer goed! Veel mensen waren daar debet aan
enn een aantal in het bijzonder. (Inge)borg, het feit dat we in Wageningen vijfjaar
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langss elkaar heen hebben gelopen hebben we inmiddels ruimschoots goedgemaakt
denkk ik! Veel goede herinneringen aan mijn tijd in Amsterdam heb ik aan jou te
danken.. Dat laatste geldt ook voor Tonix die het (aio)bestaan altijd weer wist te
relativerenn met of zonder gitaarmuziek en voor Rokus die tevens door al het
regelwerkk voor mij de afstand Wageningen-A'dam tijdens de laatste fase een stuk
makkelijkerr te overbruggen maakte. Zeker niet vergeten zal ik Phil en Wieger, 'de
muzikalee Twix': bedankt voor zang en dans. Winfried staat ALTIJD klaar om mensen
tee helpen! Ook Dolph, Boris, Rico, Piet P., Hilda, Maaike, Trienke, Maarten, Marcel,
Henk,, Mandy, Larissa, Kim, Susanna, Siem, Bart, Zulfi, Antonio, Hester, Fleur, de
mensenn van de ondersteunende diensten en alle anderen bedankt voor alle hulp en
voorall voor een zeer goede tijd.
Medee dankzij mijn collega's op Industriële Microbiologie is mijn remigratie
naarr Wageningen vrij soepel verlopen en ben ik mij ook daar thuis gaan voelen. Er
heerstee altijd een goede werksfeer en ondanks de onheilstijdingen werd er vaak en
veell gelachen. Pauline wil ik in het bijzonder bedanken voor een zeer geslaagde
congresweekk in Budapest en alle kroeg-, film- en eetafspraken die daarop volgden.
Sjon,, met jou was het altijd weer goed dineren op de mensa. Wout, dankzij jouw hulp
bijj de CFE metingen bleef 'het allerlaatste proef ook daadwerkelijk het laatste
experimentt en stond er daarnaast ook tamelijk rap een ontwerp voor de omslag op het
scherm.. Schimmellabgenoten bedankt voor alle tips en het onmisbare lawaai.
Kamergenotenn Gerwin, Hans en Ko en zeker ook alle andere (ex)IM-ers enorm
bedanktt voor de gastvrijheid, alle hulp, koffiepauzes, lunches, labuitjes, zeilmiddagen,
reisverhalenn (JanV), (afscheids)etentjes en borrels.
Ookk mijn vrienden, famillie en de famillie van Aris wil ik op deze plaats
bedanken.. Lieve Papa en Mama, jullie wil ik bedanken voor de ruimte die er altijd
wass om door te leren, voor alle liefde, zorg en bezorgdheid door de jaren heen.
Ko,, broer, collega, kamergenoot en paranimf; onze wegen lijken zich niet echt te
willenn scheiden en voor de tweede keer deelden we het lab van IM. Met een grote
grijnss kijk ik terug op al onze opbeurende gesprekken in het HPLC-lab! René, ook jij
staptee in het promotieschuitje. Genetisch, of leren we gewoon niet echt veel van
eikaarss fouten? Jij en Margreet bezorgden mij in ieder geval alvast de titel tante en
allee gemiste tijd met Carlijn haal ik zeker nog in!
Dee steun van mijn vrienden is van buitenproportioneel belang geweest, al waren zij
zichh daar waarschijnlijk niet altijd van bewust.
José,, Paranimfje, zowel onder als boven water geef jij het leven kleur. Duizend
redenenn zijn er om jou(n) te bedanken. Nu ons gezamenlijke avontuur in A'dam bijna
tenn einde is en we allebei weer veilig en (tamelijk) ongedeerd terug in het oosten zijn,
wordtt het de hoogste tijd voor een ander gespreksonderwerp dan promoties en
proefschriften! !
Lievee Aris. Al van meet af aan claim jij de laatste paar regels van het
dankwoord.. Hier zijn ze dan en je hebt ze meer dan verdiend! Bedankt voor alle
dingenn die het samenleven met jou zo geweldig maken!
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