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Dankwoord
Na een lange rit met diverse omwegen ligt hier dan toch mooi dit proefschrift. Eigenlijk begon
deze rit zoʼn 14 jaar geleden in Gent, bij PGS, waar Frank Meulewaeter en vooral Marc
Cornelissen mij de passie voor wetenschap hebben meegegeven. De rit leidde verder naar
Groningen op de afdeling microbiologie met een prettige combinatie van hard werken en
ontzettend veel LOL. Vooral dankzij Marleen (ja, Marleen je bent uitgenodigd voor het eten),
Jack, Dirk, Mike, Esther, Liesbeth (nog bedankt voor een week lang je appartement in NY),
Peter, Jeroen en Erik heb ik hier een geweldige tijd gehad. Na deze omwegen ben ik uiteindelijk in Amsterdam terecht gekomen, eerst begeleid door de super gedreven Jolanda en later
door Romeo. Lieve Liesbeth en Lieve Marta jullie maakten het werk op Anna's hoeve, maar
vooral daarbuiten, erg leuk. Via Marta's uitgebreide vriendennetwerk ben ik in contact gekomen
en ook bevriend geraakt met Sara! en later Tim! & Nadine! Jammer dat jullie nu allemaal zo
ver weg zitten. Ik mis de leuke discussies en natuurlijk de heerlijke etentjes. En natuurlijk Sung
als UU gast op de UvA; geweldig dat we via zoiets sufs als GeneFilters® bevriend zijn geraakt.
Maar eigenlijk begint de tocht pas echt als ik overstap naar de groep van Klaas Hellingwerf om
aan m'n AiO project te beginnen samen met partner in science, Ania. Nu de rit bijna achter de
rug is, wil ik graag een aantal mensen bedanken die hebben bijgedragen aan dit proefschrift.
Natuurlijk iedereen van Molecular Microbial Physiology bedankt voor de prettige sfeer,
kamergenoot Jocelyne, Remco, Merijn, Martijn, Professor Joost, Piet, Alex, Isil, Marcela,
Grazyna, Jos, Wally, Bondien, Ans en Dennis, en iedereen die ik ben vergeten, bedankt!
Een aantal mensen wil ik persoonlijk bedanken, allereerst natuurlijk Ania; Frans somehow must
have foreseen that we would be a good team. Thanks for the inspiring discussions and the
good work atmosphere; I was really lucky to work with you during this project. Catarina, I miss
the nice discussions in the smoke (although I donʼt miss the smoke). Daniel je onbevangenheid in combinatie met je virtuoze programmeervaardigheid zijn erg belangrijk voor mij en het
project geweest. Gertien, erg bedankt voor je geweldige begeleiding bij hoofdstuk 5. Klaas
bedankt voor je zeer gewaardeerde kritische noten. Frans, bedankt voor de prima begeleiding
van het project, ik zal je track changes missen als ik weer een stuk moet schrijven. Een van
de erg fijne omwegen tijdens dit project leidde naar New York naar het lab van Harmen. Deze
bezoekjes zijn steeds zeer inspirerend geweest. Harmen erg bedankt voor de geweldige
begeleiding van jouw deel van het project die een paar mooie hoofdstukken heeft opgeleverd.
Liesbeth en Jack (de Jack die je wel kent, Liesbeth en de Liesbeth die jij wel kent, Jack) erg
bedankt dat jullie m'n paranimf willen zijn. Liesbeth, helemaal vanuit Montreal, ik hoop dat je
snel weer in Nederland komt wonen. Jack jij woont gelukkig weer in Nederland hoewel de trip
naar jullie in NZ ook te gek was!
Lieve Bas bedankt voor de deadline en lieve Britte bedankt voor de noodzakelijke afleiding.
Lieve Jeanine erg bedankt voor al je steun, hulp en geduld. We komen nu in iets rustiger vaarwater zodat we lekker van Britte en Bas kunnen genieten! Jeanine, ik hou van je.
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