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Dankwoord 
 
Mijn promotieonderzoek was een bijzondere stap in het proces om me te ontwikkelen 
tot een zelfstandige onderzoeker. Een aantal mensen die ik in Australië ontmoette in 
het kader van mijn hbo-opleiding Milieukunde, hebben een belangrijke rol gespeeld in 
mijn keuze om ecoloog te willen worden. Graham, Gary, Eric en Claudio, ik heb 
dierbare herinneringen aan de hulp en toewijding die ik van jullie kreeg in de periode 
voorafgaand aan mijn biologiestudie. Jullie lieten mij ervaren wat veldwerken is en 
brachten me de reikwijdte bij van de woorden “I don’t know”.  
Eenmaal begonnen met mijn studie Biologie aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam, kwam ik terecht op de afdeling Dierecologie. Ik heb in deze periode veel 
lol gehad bij het inzetten van een groot springstaarten community-experiment waar ik 
als onderzoeksassistente aan meehielp. Matty, bedankt voor de fijne samenwerking en 
de kennis die je me meegaf over springstaarten en bodemecologie. 
 
Dick ontmoette ik nadat ik naar Nico was gegaan voor een stageplek om het 
moleculaire lab in te kunnen. Die wist Nico wel. Dick, ik ben ontzettend blij dat je mij 
toen al die fraaie mogelijkheden van het moleculaire lab hebt laten zien. Je hebt me 
veel technieken bijgebracht en deed dat op een zeer stimulerende manier. Gezellig 
biertjes drinken op jouw verjaardag en bij mijn afstuderen in de achtertuin bij het 
kampvuurtje zullen mij altijd bijblijven. Ik ben blij dat je later het vertrouwen in me 
hebt gehad om mij de promotieplaats binnen jouw groep te gunnen. 
Over de periode waarin ik bij de afdeling Dierecologie was aangesteld als AIO 
moleculaire ecologie, wil ik allereerst mijn dank uitspreken aan Dick, die het 
ecogenomics-onderzoek aan de VU een jumpstart heeft gegeven. En aan Nico, als de 
drijvende kracht daarachter. Ik voelde me vereerd, dat ik tijdens deze ontdekkingsreis 
bij jullie heb mogen werken. Ik wil jullie bedanken voor alle input tijdens mijn 
onderzoek. 
Dankzij het geduld, de hulp en de uitleg van een aantal geroutineerde collega’s kon ik 
vervolgens snel in het lab aan de gang; Rudo, Kora en Janine stonden mij bij, tijdens 
de chemische analyses en in het moleculaire werk: Dank jullie wel! 
Ciska, wat een geluk, jou ontmoette ik ook op het lab. Bedankt voor al je vrolijkheid 
tijdens het werk en daarbuiten en voor die heerlijke cocktails. Ik mis je nu als collega, 
maar je bent er toch altijd als lieve, sterke en alles relativerende vriendin. 
Mijn mede promovendi en postdocs en met name mijn super-studente Pascale wil ik 
bedanken voor de leuke tijd en de bijdrage aan het werk. Tjalf, Martijn en mijn 
kamergenoten Roel, Bertanne, Jeroen en vooral Mohamed zorgden voor een relaxte 
sfeer. Mijn vriendinnetjes Diana en Irina brachten plezier en afwisseling in mijn leven 
tijdens drukke  en moeilijke momenten: Dank voor al jullie strategische overleggen, 
die mij op het rechte pad hielden. 
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En Johan, jou wil ik bedanken voor je gastvrijheid op het lab in Leiden. Mijn 
experimenten vroegen om een high-throughput aanpak, en ik vind het fantastisch dat 
het mogelijk was om ze te analyseren in jullie inspirerende omgeving. Rolf, zonder 
jou was dit niet gelukt. Je hebt me op sleeptouw genomen bij de analyses op de 
Biomark en ik vond het ook super gezellig, dank je wel! 
Kees, jou wil ik bedanken voor je grondige blik op mijn werk. Je gaf me vertrouwen 
en steun bij het uitwerken van mijn eerste ideeën voor experimenten én héél véél 
feedback tijdens het schrijven van de manuscripten. 
Jacintha en Gaia, mijn twee heldinnen! Jacintha, zonder jou was dit proefschrift nu 
nog steeds niet af. Gaia, dankzij jou is er nu een boekje. De energie waarmee jullie me 
door het proces van het schrijven heen getrokken hebben, die valt met geen pen te 
beschrijven. Ik wil jullie bedanken voor alle inzet op het gebied van werk, maar heb 
ook veel waardering voor wie jullie zijn als persoon. 
 
Jaap en Coos, de avontuurszin en het doorzettingsvermogen waarmee ik dit project 
heb volbracht kreeg ik van jullie. De vanzelfsprekendheid dat jullie er zijn en mij door 
dik en dun steunen, daarvoor ben ik jullie dankbaar. Ik weet hoeveel het voor jullie 
betekent dat ik tevreden ben met mijn leven en werk. Jullie aanmoediging blijft me 
altijd bij en daarom is dit proefschrift aan jullie opgedragen. 
Ik wil besluiten met het bedanken van mijn allerliefste, en de stevige schouder waar ik 
de afgelopen jaren op heb geleund. Edward, door jouw aanhoudende steun door deze 
drukke jaren heen heb ik dit werkstuk nu tot een goed einde weten te brengen. We 
hebben samen veel meegemaakt en het was voor jou ook lang niet altijd gemakkelijk. 
We hebben ons leven samen hoe dan ook op een mooie manier vorm gegeven en zijn 
inmiddels een stevig verbond waarin we beiden met onze aardig- en eigenaardigheden  
genieten van ons bestaan. Dank hiervoor! 
 
Muriel
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