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Dankwoord d 

Hett promotie-onderzoek dat 5 jaar geleden aanving is nu bijna afgerond en dan wordt 

hethet tijd om een dankwoord te schrijven Als eerste wil ik John noemen, mijn co-

promotor,, ji j hebt, ondanks de grote vrijheid die ik heb gehad bij het uitvoeren van 

mijnn onderzoek, toch zeer grote invloed gehad op het uiteindelijke resultaat dat hier nu 

ligt.. Ook natuurlijk mijn dank aan Harrie Govers, mijn promotor die veel heeft 

bijgedragenn aan de uiteindelijke compositie van dit proefschrift. 

Mij nn onderzoek is uitgevoerd binnen de context van twee EU-projecten. Grote dank 

dann ook aan Dirk Springael, die als projectleider binnen BIOVAB en BIOSTIMUL 

eenn groot aantal enthousiaste wetenschappers heeft weten samen te brengen. Door je 

uitgebreidee en leerzame commentaar op mijn manuscripten en je grote aantal co-

auteurschappenn kun je bijna als tweede co-promoter worden gezien. More people from 

BIOSTIMULL have made their contribution to this thesis. Pierre Wattiau and Leen 

Bastiaens,, your mutants have been of great use in chapter 2. Annemie Ryngaert, niet 

alleenn het maken van de mutanten voor hoofdstuk 3, maar ook het vele DGGE-werk 

voorr hoofdstuk 6 is van grote waarde geweest, waarbij ik hoop dat ik niet al te lastig 

wass met mijn vele vragen en het aantal keren dat een gel opnieuw moest worden 

gemaakt.. Boris Joffe, you carried out a tremendous amount of work on the FISH for 

chapterr 6, but apart from that we had a lot of discussion about the research via e-mail, 

whichh I appreciated a lot. Hap Pritchard, Martina Hausner and Stefan Wuertz, thank 

youu for the comments on one of the chapters. Natalie Leys and Annette Schnell, thank 

youu for the use of the probes you designed. But the two projects consisted of more 

peoplee who are too many to mention here, our biannual meetings have been very 

interestingg and a great support for my work, so I want to thank you all. 

Maarr niet alleen buiten Nederland heb ik ondersteuning gehad bij mijn werk. Frans, je 

hebtt niet alleen geholpen met het in stand houden van de goede conditie van de GC's 

waarr veel van mijn metingen op zijn verricht, maar ook aan het ontwikkelen van de 

chemostaatopstellingg heb je een onmisbare bijdrage geleverd. Pieter. het aantal door 

jouu geprikte monsters was weliswaar dankzij de vele autosamplers niet zo groot als bij 

mijnn afstudeerstage, maar toch mijn dank hiervoor. Pim, bedankt voor je commentaar 

opp hoofdstuk 4. Lucas, ook ji j hebt je aandeel geleverd in de zoektocht naar 

metabolieten.. Verder heb ik ook een aantal studenten begeleid die tijdens hun stage 

eenn bijdrage hebben geleverd aan mijn onderzoek. Ludwin, je was de eerste student 

diee ik begeleidde en enorm enthousiast. Je hebt bij je werk een zeer goede basis gelegd 
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voorr niet alleen hoofdstuk 2 maar ook 3 en 4. Bas, van chemostaten kun je nu alles 
dromen,, bedankt voor je inzet voor hoofdstuk 5. Chris, van begeleiding kun je 
eigenlijkk niet spreken, maar die had je dan ook niet nodig. Wel heb ik je resultaten 
mogenn omzetten tot een artikel voor hoofdstuk 4. Onno. jouw scriptie heeft geen plaats 
gekregenn in dit proefschrift, maar zij heeft zeker bijgedragen aan mijn begrip voor 
chemostaat-culturen.. Merel, ook korte stages kunnen hun vruchten afwerpen. Gijs, 
eigenlijkk maakte jouw onderzoek geen deel uit van dit proefschrift, maar het is erg 
motiverendd om te zien dat een enthousiaste studentje werk voortzet. 
Natuurlijkk liepen er ook nog vele collega's binnen de groep milieuchemie rond die 
allemaall  op hun manier hun bijdrage hebben geleverd. Met name wil ik hierbij Niels 
noemenn met wie ik al deze tijd zonder problemen een kamer heb gedeeld. Je klaagde 
zelfss niet als ik af en toe je troep op je eigen bureau teruggooide. En ook Wander, 
jouww microbiologische feitenkennis was van grote waarde niet alleen voor mijn werk 
maarr ook voor het totale biodegradatie-onderzoek binnen onze groep. Verder mijn 
dankk aan alle andere collega's: André, Joris, Sabrina, Henny, Bart, Jan, Peter, Han, 
Renéé en Onno. 
Ookk is er ook een vrijwillig e bijdrage geweest aan dit proefschrift die ik absoluut niet 
magg vergeten, Cathy, als neerlandicus en daarnaast opgeleid als vertaler Engels heb je 
mett het corrigeren van een groot aantal van de hoofdstukken een grote bijdrage 
geleverdd aan de leesbaarheid van dit proefschrift, mijn dank. 
Alss laatste wil ik hier natuurlijk mijn vriendin Liesbeth noemen. Je hebt niet alleen de 
basiss voor de omslag gecreëerd, maar ook door je geduld en begrip voor mijn werk en 
liefdee voor mij heb je een aanzienlijke bijdrage geleverd aan dit proefschrift. 
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