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The Dude abides. 
I don’t know about you, but I take comfort in that.  
It’s good knowing he’s out there. 
 
- The Stranger 



 

DANKWOORD |   239
 

In juni 2004 begon ik bij het KIT aan wat later mijn promotieonderzoek zou zijn. Met 

negen jaar en een paar maanden is het een iets langer avontuur geworden dan wat ik in 

beginsel voor ogen had, maar zeker niet minder intens. Ik bestudeerde de evolutie en 

adaptatie van tuberculosebacillen en onderging zelf tegelijkertijd ook een 

metamorfose. Het was een bijzondere (ontdekkings)reis, die niet altijd gemakkelijk 

verliep. Maar gelukkig ik bevond ik mij in gezelschap van mensen die mij steunden en 

inspireerden. Hen wil ik hier bedanken voor hun bijdrage en voor het totstandkomen 

van dit proefschrift. 

Paul, negen jaar geleden gaf je een jonge hond de kans op je afdeling. Ik ben je zeer 

erkentelijk voor het respect, het vertrouwen en de ruimte om te onwikkelen die ik al die 

jaren genoten heb. Ik heb me altijd zeer gesteund gevoeld door jou, ook in de niet-

wetenschappelijke activiteiten binnen het KIT. De manier waarop je BR op de kaart hebt 

gezet en bruggen weet te slaan tussen de academische wereld en toegepaste 

wetenschap is een inspiratie voor mij. 

Ook al hebben we niet dagelijks contact gehad, Martien, ik ben je toch dankbaar voor je 

begeleiding, met name voor je commentaren en scherpe analyses op bijvoorbeeld 

projectvoorstellen en manuscripten. Het is een eer om promovenda te zijn van iemand 

met zo’n grote staat van dienst binnen de Nederlandse én de internationale TB-wereld. 

Richard, with your rational and analytical mind you have challenged me many a time to 

ask the right questions, formulate sound hypotheses and design experiments to test 

them. I envy and admire the way great scientific ideas come to you naturally. We have 

perhaps not always shared the same views, but this sure led to interesting discussions.  

Thank you, members of the Committee, not only for taking the time to asses my thesis 

and (undoubtedly) ask me challenging questions about it, but also for the inspiration 

your work has been and continues to be for me. I am truly honoured with such a star-

committee. 

Alle (ex-)collega’s van KIT Biomedical Research wil ik heel hartelijk danken, voor het 

delen van hun kennis, voor de nodige onstpanning, voor hun grenzeloze inzet, voor de 

samenwerking, de inspiratie en de input. Met name de TB-groep (inclusief Arend en 

Sjoukje) en voorheen de myco’s/lepragroep wil ik bedanken voor hun directe en 

indirecte bijdrage aan dit proefschrift; Linda, dank voor je kennis en ervaring en je 

verfrissende no-nonsense aanpak. Anja, veel van het praktische werk waarop dit 

proefschrift gebaseerd is, is mede door jou, op uiterst zorgvuldige wijze, uitgevoerd. Ik 

ben je hier erg dankbaar voor. Sarah, jouw frisse blik en doortastendheid hebben de TB-

MLPA naar een nieuw niveau getild; ik had me geen betere nieuwe moeder voor de 

MLPA kunnen bedenken. Dank voor je bevlogendheid, je input, je bijdrage, je after-

office-hours gezelschap en natuurlijk dat je mijn paranimf wilt zijn. Uiteraard wil ik ook 
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mijn kamergenootjes Theresia en Rob bedanken voor het delen van respectievelijk 

negen en zeven jaar lief en leed (en zelfs nog een koelkastje). 

Dit proefschrift heeft op meerdere manieren geprofiteerd van de generositeit van MRC-

Holland; Jan, vanaf het begin heb je ons bijgestaan met raad, daad en reagentia. 

Bedankt voor alle steun en vooral het vertrouwen in onze TB-MLPA. Raymon en Kiki, ik 

ben jullie uiteraard ook zeer dankbaar voor al jullie inzet, het werk, het ontwerpen en 

het meedenken   

Bedankt Dick, Kristin en Arnold en andere collega’s van het RIVM, voor de jarenlange 

prettige samenwerking. Het is een voorrecht om met jullie samengewerkt te hebben en 

ik hoop dat het KIT en het RIVM nog veel mooie dingen samen gaan doen. 

I am very grateful to all partners of the ZonMW/WOTRO project and the TB Adapt 

project, it has been a pleasure working with you and I hope to work with many of you 

again in the future. Many thanks to Rusudan, Nino, Nino, Nestani, Maka and Levan for 

setting up and executing the project in Tbilisi; I am impressed with your commitment 

and the level of efficiency in your laboratory; many thanks to Christophe and Edgar and 

team for the warm welcome in Paris and the introduction to the Luminex system; dank 

aan Frank en Anja voor het modelleerwerk en het meedenken over de juiste positie van 

de MLPA; dank aan Jessica en Anita voor bijdrage (typeren en sequencen) aan beide 

projecten; thanks to Stefan, Nadia, Viktoria and Elizabeta for their welcome in Sofia and 

for making the MLPA work in Bulgaria; thanks to Afranio and Philip and their teams, for 

their faith in the MLPA and for making me feel welcome during my stay in Rio; thanks to 

Rob and Lizma, for the collaboration on the quinolones. Dank aan ZonMW, WOTRO en 

de EU voor het financieren van deze projecten. 

All MSc students, and all guests from abroad, in particular Brian (Canada), Oti (Ghana), 

Elis (Brazil), and Demissew (Ethiopia), thank you so much for your contribution 

(including strains and DNA), for broadening my horizon and, of course, for 

demonstrating that the MLPA also works outside of the Netherlands.  

Uiteraard ben ik ook zeer veel dank verschuldigd aan het "thuisfront". In het bijzonder 

aan mijn ouders; eeuwig dankbaar ben ik voor jullie voortdurende stimulatie, 

grenzeloze vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde. Nooit zijn jullie opgehouden om 

me te steunen en in mij te geloven, ook toen ik dat zelf niet deed. Jullie zijn mijn basis. 

Nu dat ik zelf moeder ben, weet ik dat zelfs nog meer te waarderen. Ruud, hetzelfde 

geldt voor jou, je bent mijn partner in crime, mijn BBF, mijn homie. Ook dankzij jouw 

broederliefde en nooit aflatende interesse ben ik zo ver gekomen. Bedankt dat je mijn 

paranimf wilt zijn. Mark, lieve schat, wat heb jij mijn wereld op zijn kop gezet; ik had 

het vijf jaar geleden niet kunnen voorzien, dat ik op een dag mijn eigen gezin zou 

hebben. Dankjewel voor je liefde, je steun, je vertrouwen en natuurlijk voor onze twee 

prachtige kinderen. Met jou aan mijn zijde kan ik alles aan. Reza en Miki, mijn prinsje en 
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prinsesje, ik had me geen beter intermezzo in mijn promotietraject kunnen voorstellen 

dan jullie twee. Wat is het fijn thuiskomen bij jullie.  

Bedankt al mijn lieve vriendjes, vriendinnetjes en familie, voor jullie interesse, support, 

afleiding, energie en stimulatie; sommigen van jullie vormen echt een rode draad door 

mijn leven. Waren er om de goede én de moeilijke tijden met me te delen, hebben me 

afgedroogd en een tik op de billen gegeven toen handdoeken in de ring gegooid 

dreigden te worden. Ik hoop dat ik ook in de toekomst op jullie mag en kan rekenen. 

 

Bedankt! Thank you!  მადლობთ! Obrigada! Merci! Благодаря! Dankie! Aseda! አመሰግናለሁ! 

كرا  !Danke! Danki! Takk! Tack! Gracias! Grazie! Grantangi ! ش

   




