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Dankwoord

Mijn proefschrift is klaar! Onderstaande strip (Figuur 1) illustreert het soms frustre-
rende proces van een promotie-onderzoek. Het geluk is echter dat je een promotie
nooit helemaal alleen doet. Ik wil dan ook al mijn collega’s, vrienden en niet in de
laatste plaats mijn familie danken voor hun vertrouwen en steun in de afgelopen
jaren. Jullie hebben allemaal op de een of andere manier bijgedragen aan de tot-
standkoming van dit proefschrit en daar ben ik jullie allemaal zeer dankbaar voor.
Hier in mijn dankwoord wil ik een aantal van hen in het bijzonder noemen.

In de eerste plaats wil ik mijn promotor Age Smilde danken voor het gestelde
vertrouwen aan het einde van mijn Master door mij als promovendus te vragen
in zijn Biosystems Data Analysis (BDA) groep. Jouw nooit aflatend enthousiasme
voor multivariate data analyse werkt erg aanstekelijk en geeft na elke bespreking
weer een drijfveer de schouders er flink onder te zetten. Vervolgens dank ik mijn
copromotor Johan Westerhuis voor zijn dagelijkse begeleiding en geduld met name
bij het schrijven van publicaties, het zal nooit mijn hobby worden. Over de jaren heb
ik in elk geval een boel opgestoken van jouw visie en benadering bij het klaren van
menige klus. Ook de andere stafleden van de groep Huub, Gooitzen en Antoine
hebben het werken bij BDA tot een zeer aangename ervaring gemaakt. Huub,

Figuur 1: “Fading” from Piled Higher and Deeper by Jorge Cham
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Dankwoord

bedankt voor het meedenken waar nodig en de samenwerking die Hoofdstuk 3 in
dit proefschrift heeft opgeleverd. Je manier van communiceren en “management
by walking around” blijven voor mij legendarisch. Wellicht eten we ooit nog een
kopje dropsoep samen! Gooitzen, ik vond het altijd fijn om even bij je binnen te
kunnen lopen om iets te vragen of een soms broodnodig ontspannend praatje over
onze gedeelde interesses (computers/Linux/LATEX 2ε). Je keurde mijn LVT (leuk
voor thuis) edities niet goed, maar gek genoeg kreeg ik wel af en toe personen aan
mijn bureau die op jouw advies bij mij een LVT editie kwamen vragen.

Mijn promotie project is gefinancierd door het Netherlands Bioinformatics Cen-
tre en ik wil dan ook alle leden van het project cluster spX (later sp3.7.1) danken
voor de plezierige samenwerking. Ik heb jullie feedback tijdens onze halfjaarlijkse
ontmoetingen altijd gewaardeerd en ter harte genomen. Bas en Richard dank ik
voor de bijzonder fijne samenwerking die in een mooie puclicatie (Hoofdstuk 2)
geresulteerd heeft. Mariët, jij verdient een speciale vermelding. Zonder jou in-
breng ten aanzien van data, ideeën, suggesties en je microbiologische kennis zou ik
behoorlijk verloren zijn geweest, waarvoor mijn oprechte dank.

Sara* en Lisa† dank ik uit de grond van mijn hart, zonder jullie zou menig
hoofdstuk in dit proefschrift niet mogelijk zijn geweest.

Alle collega’s van de BDA groep en de voormalige Proces Analyse & Chemo-
metrie (PAC) groep dank ik voor de plezierige samenwerking en goede sfeer in de
groep. In het bijzonder dank ik Jeroen, zonder jouw aanbod m.b.t. huisvesting had
ik hoogstwaarschijnlijk op straat moeten leven, en Suzanne, jouw tip over wonen in
Zuidoost bleek de gouden en je hulp (en Arjens) heb ik erg op prijs gesteld. Ik dank
mijn kamergenoten: Daniel (met jouw heb ik het langst een kamer gedeeld), Jeroen,
Olja, Susana, Tunahan (thanks for the unforgettable visit to Istanbul), Marcel, Ewa
en Chengjian (not at University, but thanks for being my roommate at home). De
mensen die niet met naam genoemd zijn, ben ik ook zeker niet vergeten maar het
worden er te veel om op te noemen. Ook de collega’s van Analytische Chemie
(HIMS) en alle collega’s van SILS dank ik voor de gezelligheid tijdens koffiepauzes
en borrels. De dames van het secretariaat (Ans, Bondien en later ook Maartje), jullie
worden te vaak niet genoemd maar vervullen een heel belangrijke rol tijdens een
promotie-onderzoek. Bondien, jou dank ik in het bijzonder, omdat ik onze gesprek-
jes erg heb gewaardeerd. Vooral af en toe lekker tegen elkaar mopperen en klagen
vond ik erg vermakelijk en maakte alles wat draaglijker.

Dan even een woordje over mijn paranimfen. Jaap Hans, onze geschiedenis gaat
terug tot het begin van onze studie in Nijmegen en ik ben blij en trots dat we al
zoveel met elkaar hebben gedeeld. Zoals ik steeds zeg, zien we elkaar niet vaak
maar als we elkaar zien of spreken heb ik altijd het gevoel of we elkaar gisteren
nog gezien/gesproken hebben. Jan Paul, wij kennen elkaar vanaf mijn stage bij
Tauw. Ik vind het heel bijzonder dat we al die jaren in contact zijn gebleven. Vooral
onze concertavonden uit het verleden (en hopelijk ook in de toekomst) staan in
mijn geheugen gegrift. Ik kan gelukkig altijd op jullie rekenen en ben dan ook zeer
vereerd dat jullie als paranimfen willen optreden tijdens mijn promotie.

*Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam
†Linux Supercomputer Almere
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Mijn oud studiegenoten van het HLO dank ik voor ons jaarlijks weekendje (Sur-
vivall) weg. Na 15 jaar blijft het elk jaar toch weer bijzonder en een hoogtepunt,
hopelijk blijven we dit nog lang volhouden. Ik hoop dat jullie erbij kunnen zijn,
ondanks dat de Sur5all 2012 het weekend na mijn promotie gepland staat.

Net als de lijst auteurs bij een publicatie zijn de belangrijkste plaatsen in een
dankwoord voor- en achteraan. Als laatste komen dan ook mijn naasten aan bod.
Ik vind het nog steeds spijtig dat mijn moeder er niet meer is en dat zij mijn promo-
tie niet meer meemaakt. Ik mis je nog elke dag! Ook mijn vader is heel belangrijk
voor me. Vooral de opmerking:“Houd er dan maar mee op en zoek maar een baan”,
heeft mij in het verleden vaak, waarschijnlijk zonder het zelf door te hebben, aan-
gespoord het juist wel te willen afronden. Anneke, ik ben erg blij dat jij en mijn
vader het zo goed met elkaar hebben. Het is mooi zo’n stukje geluk te kunnen
aanschouwen. Helga, mijn lieve en vooral zorgzame zus. Ik vind het geweldig hoe
we altijd met elkaar zijn omgegaan. Soms plaag ik je een beetje, vooral als je weer
belt om te vragen of ik het gas heb uitgedaan, maar we weten beiden dat het uit
een goed hart komt. Giuseppe, dank voor je humor en relaxte houding ten opzichte
van alles en blijf jezelf. Je maakt mijn zus gelukkig (althans het meeste van de tijd,
haha). Jullie staan aan de basis van alles, dank voor jullie liefde, geloof en vertrou-
wen in mij. De allerlaatse wie ik in het bijzonder wil danken en daarmee ook de
allerbelangrijkste is Ewa. Sinds de dag dat je in Amsterdam bent komen werken en
wij, een paar maanden later, een relatie hebben gekregen, prijs ik mezelf nog elke
dag gelukkig bij je te kunnen zijn. Het proefschrift is opgedragen aan allen die mij
gevormd hebben tot de persoon die ik nu ben. Echter jij weet dit nog uit te breiden,
want dankzij jou probeer ik ook nog op alle vlakken een beter mens te zijn. Dat
lukt niet altijd en blijft een “work in progress”, maar ik doe en blijf mijn uiterste
best doen. Er is zoveel dat ik tegen je zou willen zeggen, maar het meeste daarvan
doe ik het liefst privé. Het belangrijkste is echter in je eigen taal:"Dziękuję za ca!ą
twoją mi!ość i wsparcie, kocham cię bardzo!”.

Amsterdam, 2012

Maikel P.H. Verouden
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