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De voorgaande pagina’s zijn het resultaat van vier en een half  jaar onderzoek. Veel mensen 
hebben mij hierbij geholpen, ik had het niet alleen kunnen doen!

Hans en Rien, ontzettend bedankt voor al jullie hulp tijdens mijn promotieonderzoek! Jullie 
zijn echt de allerbeste promotoren die een aio zich kan wensen. Met jullie advies en altijd 
zeer snelle en respectvolle commentaar is het een onderzoek geworden waar ik trots op ben. 
Ik heb onze samenwerking altijd als zeer prettig ervaren en ik hoop dat we in de toekomst 
nog eens samen aan een project kunnen werken. In het bijzonder wil ik jullie bedanken 
voor het snelle en goede commentaar in de laatste stressvolle maanden. Zonder jullie inzet 
was het zeker niet gelukt om al zo snel aan mijn postdoc aan de University of  Georgia te 
beginnen.

Will, your quick thinking, R mastery and stats skills and general help during the first few 
years are greatly appreciated. It’s too bad you had the great chance to start your own lab 
in Australia but the occasional skype call really helped me when I got stuck on a particular 
analysis.

Spring, Jinchun, 谢谢 for all your help growing/harvesting/weighing the many, many 
plants. I think we did a lot of  good science together! I greatly enjoyed our collaboration and 
I hope we will cross paths again in the future.

Rob, de fytotron klimaatkamers hebben hun werk goed gedaan en de laag CO2 faciliteiten 
blijven uniek in de wereld. Ondanks de CO2 lekken, asbestsanering, koeling crash, beestjes 
en gesmolten ventilator is het een mooi groot onderzoek geworden. Bedankt voor al je hulp 
en expertise bij het kweken en meten van de planten!

Alle VU collega’s gedurende de jaren, Richard, Jurgen, Bob, Bas, James, Diana, Lieneke, 
Yasmijn, Eva, Frida, Marika, Stef, Luke, Emily, Juen, Weiwei, Bin, Qiaoli, Rob, Peter, Nadia, 
Jelte, bedankt voor de prettige sfeer op de afdeling. Ik mis zeker onze gezellige lunches en 
koffiepauzes. Richard en Jurgen, bedankt voor het eindeloos tinnen cupjes vouwen met 
twee pincetten en het eindeloos stomata fotograferen onder de microscoop.

Hanneke, Ria, Monique, Charlotte en Sigrid; het heeft een boel “shut up and write” sessies 
gekost, maar hier is het dan. Als we straks allemaal onze titel hebben, gaan we bij elkaar op 
doktersbezoek voor de volgende “shut up and write” momenten.

Familie en vrienden van Scouting, leesclub en Caballeros van de maandagavond, bedankt 
voor alle gezelligheid en ontspanning.

Jorrit, Ewout, het is mij een eer en genoegen dat jullie als paranimf  aan mijn zijde staan. 
Eindelijk een gelegenheid om echt op sjiek te gaan!

Wim en Godelieve, terwijl ons huis al in dozen zat en het visum nog op zich liet wachten, 
was jullie kantoor de perfecte ruimte om de laatste weken aan dit proefschrift te werken. 
Bedankt!

Ton en Marieke, zonder jullie was ik hier niet geweest. Letterlijk en figuurlijk. Bedankt voor 
jullie open kijk op de wereld en stimulering om te doen wat goed voelt.
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Yvonne, wie had vijf  jaar geleden kunnen bedenken waar we nu zouden zijn. Van het schil-
deren van ons eerste appartement op de dag van mijn sollicitatiegesprek bij de VU naar het 
wonen als expat in het diepe zuiden van de Verenigde Staten als resultaat van mijn promotie. 
Met al het labwerk, veldwerk, de cursussen en congressen is het het prettigst om weer naar 
huis te gaan. Samen op weg naar het volgende avontuur.
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