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Toen ik in 2003 mijn eerste onderzoeksproject begon bij Evolutionaire Genetica
vond ik insecten maar oninteressante beestjes. Maar het type onderzoek waarbij
moleculaire processen worden onderzocht en de resultaten vervolgens worden
bekeken in een breder perspectief, dat vond ik zeer interessant. Dus toen mij de
kans werd geboden om vier jaar onderzoek te doen naar de geslachtsbepaling van
een sluipwesp om onder andere te kunnen verklaren hoe dit soort mechanismen
evolueren, greep ik de kans. Nu, na vier jaar onderzoek doen en een hoop
geschrijf, ligt er dan toch echt een proefschrift.

Het onderzoek en schrijven had ik niet kunnen doen zonder de hulp en
steun van mijn begeleiders Leo Beukeboom en Louis van de Zande. Ik heb altijd
de vrijheid gehad om het project te doen zoals mij leuk en goed leek. Ik heb een
hoop mogelijkheden gekregen om op conferenties mijn onderzoek te presenteren
en ik kon zelfs drie keer een laboratorium in het buitenland bezoeken. Dit gaf mij
altijd extra motivatie om nog net een experiment af te krijgen zodat het op een
conferentie kon worden verteld. Mijn netwerk is hierdoor best groot geworden
en hier ga ik later alleen maar profijt van hebben. Heel erg bedankt voor deze
kansen en de nieuwe kans die ik nu heb om verder te werken op dit onderzoek als
postdoc. Leo, jouw enthousiaste kijk op het onderzoek zorgde ervoor dat ik na een
progress meeting altijd weer vol goede moed zat en zin had in een nieuw experi-
ment. Louis, jij was mijn dagelijks begeleider en dat heb je op sommige dagen ook
wel geweten. Ik kon bij jou altijd naar binnenlopen voor kleine vraagjes of hele
discussies over het nut en de mogelijke uitkomsten van een experiment. Zonder
jouw hulp was dit onderzoek niet half zo goed gegaan als nu en was het ook niet
half zo leuk geweest. Mijn schrijfsels en presentaties gingen altijd eerst langs
jouw kritische blik en meestal kon je de structuur volledig omgooien om het lees-
baar te krijgen. Ik heb hier wel heel veel van geleerd en mag graag denken dat
ik nu betere artikelen schrijf en presentaties maak dan toen ik net begonnen was.

Albert, ik heb van jou heel veel hulp gehad met het kweken van Nasonia.
De gynandromorphe lijn die je onderzocht heeft mijn project een stuk verder
geholpen. Ook wil ik je bedanken voor de begeleiding die je gaf in de periode dat
ik met de “gynandro’s” experimenten deed. Ook Joop wil ik bedanken voor de
ondersteuning die hij bood als ik vragen had over de kweek.

Ik wil graag twee studenten bedanken voor hun werk aan Nasonia geslachts-
bepaling. Erwin, je had het lastige project om csd en transformer aan te tonen
in Nasonia toen er nog geen genoom sequentie was. Helaas is je dit toen niet
gelukt, maar je hebt het protocol voor Northern blots verbeterd en dat heb ik
goed kunnen gebruiken voor mijn onderzoek. Hanneke, bedankt voor je werk
aan de DM-domain genen die we van Carol Trent hebben ontvangen. Helaas
bleek geen van die DM-domains het doublesex gen te zijn, maar je hebt me heel
veel werk uit handen genomen.
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I would like to thank Carol Trent for kindly providing the sequences of the
DM-domain genes to us, to determine whether any of those genes could be
identified as doublesex.

I would also like to thank Jack Werren for providing me the opportunity to
work in the lab in Rochester and Jonathan Giebel for teaching me how to inject
larvae. Furthermore, I would like to thank Jeremy Lynch for inviting us to do
in situ hybridisations in his lab and for this support via email. Then, Claude
for inviting us to his lab in New York, again to do in situ hybridisations (thank
you Miriam) and to teach me how to inject Nasonia embryo’s (thank you Terry).
Both techniques are not used in this thesis but they will be indispensable for our
continuing study on Nasonia sex determination.

I would like to thank the reading committee for taking the time to evalu-
ate my thesis.

Verder wil ik graag mijn kamergenootjes Tosca en Willemien bedanken voor de
gezellige tijd die we hebben gehad en ongetwijfeld nog zullen hebben. Er werd
soms wel veel over baby’s gepraat maar dat vond ik eigenlijk ook wel leuk, al kon
ik er niet echt over mee praten. Tosca, bedankt dat je mijn paranimf wil zijn.
Ook al hadden we verschillende projecten, je was wel altijd een steun tijdens het
schrijven. Het was altijd even een fijne onderbreking om met je te kletsen.

Anna, het was erg gezellig om met je naar Keulen en NY te gaan. De in
situs gaan echt wel lukken en dan ga je de mooiste plaatjes krijgen. Bedankt
voor je hulp met sommige experimenten.

The group of Evolutionary Genetics is a great group to work in and we’ve
had great fun over the years. The movie night that were organized to watch
(sometimes horrible) movies and the borrels and other parties we’ve had, were
always great fun. I’m glad I can hang around for another few years.

Mijn vriendin uit Arnhem, Sandra. We kennen elkaar al van de middelbare
school en ik ben blij dat we altijd contact hebben gehouden, ook al verhuisde ik
naar Groningen. De logeerpartijtjes bij je en de uitstapjes naar België waren
altijd een leuke onderbreking van het werk. Je hebt altijd geduldig geluisterd
naar mijn verhalen over mijn onderzoek en ik wil je bedanken voor de gezellige
tijd die we altijd hebben. Mijn vriendin uit Groningen, Jobien. Ik heb je samen
met Paula leren kennen tijdens de introductie van Biologie en we zijn altijd
vriendinnen gebleven. Schaatsen met jou in de winter is erg gezellig, al heb ik
vaak moeten afzeggen omdat er experimenten gepland stonden. Ook wil ik je
bedanken voor je steun en je hulp met het organizeren van het feest.

Papa en mama, jullie hebben mij altijd gesteund en vertrouwen gehad in
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mijn kunnen. Als zes jarige kleuter beweerde ik al dat ik arts wilde worden en
dat heb ik altijd volgehouden. Mama, je hebt altijd erg hard je best moeten doen
om mij op de hoge opleiding te krijgen die nodig was voor de studie geneeskunde.
Eerst op de basisschool toen ik niet naar het VWO mocht en daarna op de
middelbare school, om mij op het VWO te houden. Altijd weer dachten leraren
dat ik het niet zou kunnen en je hebt erg je best moeten doen om ze te overtuigen
dat ik het wel aankon. Gelukkig ben ik toch in één keer geslaagd voor mijn
diploma. Uiteindelijk werd het niet geneeskunde maar biologie. Dus mam,
zonder jouw steun van begin af aan had dit boekje er helemaal niet gelegen! Heel
erg bedankt voor je eindeloze vertrouwen in mij.

Mathijs, mijn allerliefste, je bent nauw betrokken geweest bij mijn onder-
zoek. Jouw project waarin je onderzocht of DNA methylatie iets te maken heeft
met de geslachtsbepaling gaat mij een heel eind op weg helpen. Je hebt altijd
hele goede ideeën en goede invallen die mij verder helpen in de experimenten. Jij
bent altijd een hele grote steun geweest, als ik er flauw van was of als dingen niet
lukten. Je hebt me meer dan eens geholpen met het verzamelen van embryo’s of
het nieuwe poppen geven aan Nasonia vrouwtjes en vaak was dit nog midden in
de nacht ook. Ook als we het eens niet over werk hebben, is het altijd erg gezellig
en je zult altijd mijn grootste steun en toeverlaat zijn. Ik weet dat je graag naar
het buitenland wilde voor een project en steeds weer wilde ik hier blijven. Over
een paar jaar gaan we, hoor! Ik hou van je!
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