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VOORWOORD

Hoewel op de titelpagina van dit boek slechts één naam wordt genoemd, is het bewerken
van een proefschrift niet iets wat in eenzaamheid gedaan wordt. Graag wil ik daarom op
deze pagina’s de omstandigheden schetsen waaronder dit boekje gerealiseerd is.

Die omstandigheden worden onder andere bepaald door ogenschijnlijk irrelevante
factoren die het werk toch een stuk aangenamer kunnen maken. Zoals de aanwezigheid
van een fietspad tussen Groningen en Haren dat steeds verder geasfalteerd werd (en
vervolgens met talrijke verkeersregel installaties gebarricadeerd werd), de oprichting van
een radiostation dat het presteerde om een maand lang een zingend voorjaarsbos uit te
zenden (zeer inspirerend!), en de aanwezigheid van het Noord Willemskanaal.

Andere factoren hebben directer betrekking op dit onderzoek. Zoals de beschikking
over een goed toegerust laboratorium met een onuitputtelijke voorraad media en schoon
glaswerk. Ik wil dan ook vooral Gerard Venema bedanken voor het geven van de
mogelijkheid om mij in alle vrijheid in een goed georganiseerd laboratorium te bekwamen
in moleculair biologisch onderzoek. Ten tweede wil ik Arie, Mozes en Peter bedanken, die
dag in dag uit daadwerkelijk zorg(d)en voor de schoonmaak van flessen, de bereiding van
media en voor een ordelijke voorraad chemicaliën.

Bij de start van het project was het prettig te kunnen bouwen op de systemen en
expertise van Kees Leenhouts. Kees: onder jouw begeleiding, en die van Alfred, zijn de
fundamenten van dit boekje gelegd, waarvoor dank. Hoewel sommige hoofdstukken
misschien wat anders uit de reageerbuis zijn gekomen dan jij (en ik) in het begin hadden
bedoeld heb ik de discussie (onder andere) daarover als zeer leerzaam ervaren. Beste
Jan, hoewel jouw bijdrage in het eerste jaar geheel onzichtbaar was bewijst de berg
papier (minsten een halve doos) die wij het afgelopen half jaar samen doorgeworsteld
hebben dat jouw bijdrage onmisbaar was, met name waar het gaat om (zoals bekend)
exact formuleren en het doen van de juiste experimenten.

Het project waarvan de resultaten hier beschreven worden was een onderdeel van een
groter project met als uiteindelijk doel het ontwikkelen van een induceerbaar lysis systeem.
Hierin heb ik de afgelopen jaren samengewerkt met 3 personen. Beste Arjen, Girbe en Harma:
Na bijna vijf jaar boven op elkaars lip gezeten te hebben weet ik even niet meer wat daarvan
nu wel of niet vermeldenswaardig is. Wel weet ik dat het erg prettig was om met z’n drieën het
promotietraject van A tot Z te doorlopen. Verder staan mij nog bij: een aanzienlijk aantal
korte(re) en lange(re) discussies, met en zonder eind, zinnig en onzinnig, waaronder het
oligosynthese-feuilleton. Onze driemaandelijkse treinreis: degelijke wetenschappelijke
discussies in een enigszins oubollige (inmiddels historische) ambiance. Ons gezamenlijk
verblijf op zeer uiteenlopende locaties: van hollandse bungalowparken tot aan de andere zijde
van dit hemellichaam. Mijn herinnering aan al deze zaken is zeer positief. Ik ben jullie dan ook
zeer erkentelijk voor jullie ontspannen collegialiteit en humor. Het grootste gevolg van onze
samenwerking ligt (ondanks alle zijwegen) nu in de vriezer: een werkend induceerbaar lysis
systeem.



Op labzaal A48 had ik hele andere, maar niet minder gewaardeerde collegae: Kees, als
zaaloudste weer teruggekeerd, Albert, toen jij even een primer extensie voor mij deed wist ik
nog niet hoe vaak ik dat zelf nog zou doen, Jean, the most lively English teacher I ever met,
Marion, Bertus, Marisa en een aantal studenten waaronder natuurlijk Michel Veenstra, Johan
de Bondt, Jan Roel Brands en (na een valse start) Jan Burghoorn. Deze laatste vier heren
hebben als onderdeel van hun doctoraalstudie aan de stress response gewerkt. Hoewel niet
alle resultaten in dit boekje terug te vinden zijn geeft het hoge Jannen gehalte van hoofdstuk 4
aan dat niet alle werk tevergeefs was. Jullie enthousiasme en inzet was hoe dan ook onverge-
telijk.

Het inspirerende studie- (en/of werk-?) klimaat werd natuurlijk ook bepaald door het feit
dat ook alle andere leden van de vakgroep altijd aanspreekbaar waren voor nuttige tips en het
beantwoorden van makkelijke, moeilijke, domme en onbeantwoordbare vragen. Daarom ook
mijn dank aan: Koen, Michael, Christian, Eric, Hans, Douwe, Igor, Blandine, Michiel, Roelke,
Anne (deJ), Anne (H), Mario en alle leden van de Bacillus-groep.

Verder waardeer ik de ondersteuning van: Henk Mulder (ook voor het maken van
alle hier onzichtbare dia’s en tekeningen), Irene Diomande, Anne de Jong (Ik weet nu dat
moderne computers, hoewel nog steeds gebaseerd op nullen en enen, niet meer logisch
en dus voorspelbaar werken!), Cees Vermeulen en Peter Wiersema.

Bij mijn verblijf in de toren van de academie, diep verzonken in specialistisch
wetenschappelijk werk was ik erg blij af en toe terug te kunnen vallen op een oase van
landelijke rust. Het "Raedelandt" is en blijft voor mij veel meer dan een tweede huisje voor een
weekend in de gewone wereld. Want waar had ik bijvoorbeeld vrijelijk kunnen wroeten in een
tuin die ook bijgehouden werd als ik er even niet was? Paul en Liesbeth, voor jullie interesse in
mijn studie en jullie onvoorwaardelijke steun in deze en andere zaken ben ik jullie eeuwig
dankbaar.

Zo, nu ben ik eindelijk van school.
Voor jou rest de schone taak dit eindprodukt even door te lezen.
Begin maar bij hoofdstuk 7.....
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