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Nawoord
Met de afronding van dit proefschrift is er een einde gekomen aan mijn academische 

opleidingstraject die in 1997 aan de Landbouw Universiteit Wageningen begon. In de eerste 
fase van dit traject ben ik opgeleid tot labmicrobioloog, en in de tweede fase lijk ik het lab 
achter me gelaten te hebben om me verder te specialiseren in een veld waarvan ik in een 
kroeg het nut voor moleculair biologen nog weleens heb betwijfeld. Bij deze koerswijziging 
hebben Age, Mariët en Johan me met veel enthousiasme en veel discussies begeleid.  

Mariët, bedankt voor de begeleiding bij zowel mijn afstudeervak als mijn 
promotieonderzoek. Ik ben erg blij voor je begeleiding met je openheid en je kritische en 
positieve blik. Ook waardeer ik de tijd die je zonder morren vrijmaakte en de snelheid 
waarmee je mijn stukken nakeek. Age, ook jij bedankt voor je kritische blik en je 
enthousiasme. Ik vind het heel prettig om met iemand te hebben samengewerkt die zo 
gemotiveerd is om continue te blijven leren. Ook ben ik blij met je bijdrage en deelname aan 
de studiereis naar Canada. Johan, bedankt voor de spoedcursus multivariate data-analyse 
die je me hebt gegeven en het geduld waarmee je mijn vragen hebt beantwoord. Ook 
bedankt voor je belangstelling en je toegankelijkheid. Het kluyver centre for genomics of 
industrial fermentations wil ik bedanken voor de financiering van mijn project. 

Machtelt en Suzanne, mijn paranimfen. Ik vond jullie hele bijzondere collega’s met een 
originele kijk op dingen. Machtelt, ik vond het heel gezellig met je op de kamer, op de fiets, 
en met etentjes en borrels in de stad. Suzanne, het was mede dankzij jou heel gezellig in 
Amsterdam. Ik vond het erg leuk met je bij te kletsen en zeker ook om de Canadareis met 
jou en Jos te organiseren. 

Jos, jou wil ik bedanken voor de leuke samenwerking bij inmiddels twee en 
binnenkort drie artikelen. Het was leuk om met jou op te trekken, of dit nu op de kamer, 
cursus of congres was.  

Erik en Henk-Jan, ik vond het erg gezellig bij jullie op de kamer, de discussies en 
verhalen waren interessant en vaak heel grappig. 

Bart, jij hebt mijn keuze voor dit aioproject “gekatalyseerd” door mij nog eens op te 
bellen en over deze aioplaats te praten. Hierdoor zat ik onverwacht met Age en Mariët te 
praten over dit project en de invulling hiervan. Ook was het carpolen, borrelen en waren de 
etentjes heel gezellig en interessant. 

Roelie, bedankt voor de gezelligheid op de kamer en in de auto. 
Rolf, bedankt voor de gezelligheid en de lol op kamer. Ik hoop dat jij ook zo snel 

mogelijk je boekje af krijgt. Succes met de laatste loodjes. 
Hennie, bedankt voor de leuke gesprekken, je belangstelling en je hartelijkheid. 
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Douwe, bedankt voor je vriendschap, en inmiddels dan ook eindelijk een 
samenwerking. 

Ook wil ik mijn overige kamergenoten bedanken, waarmee ik wat minder intensief, 
maar niet minder leuk mee op de kamer heb gezeten, Olja, Ewoud, Helen, Amandine, en 
Rob. En collega’s met wie ik heb samengewerkt of waarmee ik leuke gesprekken mee heb 
gevoerd. Van TNO: Martien, Norbert, Jan, Rob Leer, Karin, Nicole, Mieke, Sabina, Sabine, 
Carina, Bianca, Marian, Cora, Renger, Uwe, Bas, Leon, Eddy, Maud. En van Amsterdam: 
Huub, Daniël, Maikel, Hans, Susanna, Jeroen, Janko, en Tunahan. De collega’s die ik niet 
met naam heb genoemd wil ik bedanken voor de leuke sfeer in Zeist en Amsterdam. Ook 
wil ik de facilitaire diensten van de UvA en van TNO bedanken voor de ondersteuning. 

Rens, ik vond het superleuk om jou te begeleiden bij je stage. Ik heb heel veel van je 
geleerd, en je enthousiasme was erg motiverend. 

Mijn vrienden, familie en schoonfamilie wil ik bedanken voor de belangstelling voor 
zowel de enthousiaste verhalen als mijn frustraties. 

Pap, Ramona, en Miranda; bedankt voor jullie belangstelling en liefde. 
Annelieke, bedankt voor je liefde, enthousiasme, steun, en geduld. Ik kijk uit naar de 

stappen die we samen nog gaan zetten. 


