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Allereerst wil ik mijn copromotor Dr. Gerard te Meerman bedanken daar hij aan de
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van begin tot eind onverminderd groot geweest en was voor mij een belangrijke

bron voor inspiratie. Hartelijk dank voor al jouw berekeningen, alle uitvoerbare en
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ben ik je zeer erkentelijk voor het lezen en redigeren van mijn manuscripten

waardoor ze aan helderheid toenamen.
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gelegenheid werd gesteld één en ander te realiseren. Anneke van der Veen wil ik

bedanken voor het feit dat zij zorg droeg voor de dagelijkse werkzaamheden

waardoor ik de handen vrij had voor mijn onderzoek.

Ron, Katelijne, Trijnie en Marga, bedankt voor jullie hulp in de vorm van ‘even

meedenken, even een manuscript lezen’ en ‘even een computerprobleem

oplossen’.

Tevens wil ik op deze plek Prof. Bauke de Jong bedanken. Bauke, dankzij het

vertrouwen dat jij in mij stelde door mij in 1991 aan te nemen en mij op te leiden tot
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Verder wil ik mijn collega’s van de FISH-groep bedanken; Gineke, Hanny, Harke,

Hendrika, Inge, Marjan en Yolanthe, met name het laatste half jaar hebben jullie

door je hoge inzet er voor gezorgd dat de ‘tent bleef draaien’. Yolanthe wil ik

tevens bedanken voor het ontwerpen van de cover van mijn proefschrift.

Uiteraard gaat ook een woord van dank naar de prenatale groep voor het

verrichten van alle proeven ten behoeve van mijn onderzoek. Annet, Anke, Eddy,

Fia, Janet, Jolanda, Jurjen, Lennart, Madeleine en Reina, jullie moesten een stapje

harder werken om mijn paranimfen Jakob en Marian gelegenheid te bieden om

zich aan mijn onderzoek te wijden.

Jakob en Marian; zonder jullie niet aflatend enthousiasme en inzet had ik het

onderzoek nimmer kunnen voltooien. Heel veel dank daarvoor.

I would like to thank the members of the reading committee for their willingness

and quick review of the manuscript.

Auch möchte ich mich bei allen Raddatz’en bedanken. Schliesslich habt Ihr auf

direkte und indirekte Weise dafür gesorgt, dass ich Biologie studiert habe und dass

alles was ich mir beruflich vorgenommen habe, auch gelungen ist.

Mijn echtgenoot Jan wil ik bedanken voor diens aandeel in het redigeren en voor

zijn morele ondersteuning.

Tot slot zijn er nog veel mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot
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Jullie allen ook hartstikke bedankt.
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