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Nawoord 
 
Het heeft even geduurd, maar hier is het dan: mijn proefschrift! En als ik dit 

boekje zie, dan zal ik altijd terug denken aan de jaren op de groep Moleculaire 
Cytologie en de leuke dingen die ik daar heb meegemaakt. Zo maak je mee dat 
jongens nagellak ook heel erg leuk vinden en daar behoorlijk creatief mee kunnen 
zijn (Jarne!) en dat een stukje polystyreen met behulp van een beetje water jarenlang 
aan een deurpost kan blijven hangen. Maar vooral ook dat droogijs in een epje een 
hele leuke (voor Merel niet zo’n leuke) knal geeft in de afvalbak. Ook de uitjes en 
etenjes met het hele lab waren altijd reuze gezellig. 

Bij het tot stand komen van dit proefschrift heb ik natuurlijk ook de nodige 
hulp en steun gehad van een hoop mensen. Tanneke, zonder jou had ik het niet 
gered. Ik heb veel van jou geleerd, bedankt voor alle steun, kritiek, lessen en wat al 
niet meer. Dorus, bedankt voor je advies bij de FRAP experimenten en de hulp bij 
het opschrijven van de FRET berekenings methode. 

Erik, dank zij jou heb ik een goed begin kunnen maken met de hele FRAP 
techniek en bij jou kon ik ook terecht voor een luisterend oor. De ‘Gadella’ mensen, 
Merel, Joachim, Gert-Jan Kremers en Joop. Ik heb een hoop leuke discussies met 
jullie gehad waardoor ik vaak net weer even een andere kijk op mijn resultaten 
kreeg. Bedankt voor het geduld dat jullie met me hadden toen ik moest leren hoe de 
confocale micrscocoop werkte en met name hoe ik FRAP op bacteriën kon doen. En 
Merel, bedankt voor het lezen van een aantal hoofdstukken en dat je mijn paranimf 
bent!  

Norbert, Object Image, en nu ObjectJ, daar kon ik alles mee doen wat ik 
wilde dankzij jou. Bedankt ook voor de hulp op afstand via skype! Als bacteriën in 
jouw handen niet wilden groeien, dan konden ze ook niet groeien, Mirjam. Van jou 
heb ik alles geleerd over steady state groeien, bedankt! Jolanda, in zes maanden tijd 
heb ik jou zo veel mogelijk ‘up to speed’ gebracht met alles op biochemisch en 
microbiologisch gebied. Ik heb erg genoten van die tijd en vooral van jouw altijd 
zonnige humeur en altijd aanwezige glimlach. Bedankt voor je steun tijdens mijn 
laatste loodjes, het ‘lab-kattenkwaad’ en de heerlijke Turkse pizza lunches. Thessa, 
mijn eerste kamergenoot, bedankt voor al je advies en je vriendschap! Tami, bedankt 
voor alle hulp met de experimenten in hoofdstuk 4! Svetlana, je hebt een prima 
methodiek opgezet om FRET in E. coli te doen. Bedankt voor de uitleg en de hulp. 

Alle andere mensen van Moleculaire Cytologie: bedankt! 
Germán, thank you for allowing me to come over to your lab to learn about 

analytical ultracentrifugation. Carlos and Mercedes, thank you for showing me how 
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the experiments were done. Ariadna and Carmen, thank you for all the help and 
answering my endless stream of questions. I have much enjoyed Spanish hospitality, 
muchos gracias! 

Some people think it strange to call people you chat with and have never met, 
friends, especially in an online game like World of Warcraft. However, the support I 
have received from several people from Ignotos during the past few months (or even 
longer in a few cases) just has to be mentoined: Marc ‘Bramm’, bedankt voor een 
luisterend oor, je advies en je interesse! Geert ‘Ceiveth’, bedankt voor de hulp met 
mijn plaatjes, Illustrator en Indesign! Lastly and most importantly (seriously, the last 
spot is a very honourable one, so stop moaning!), Joshua ‘Seneek’, thanks for doing 
the text on my cover, I absolutely love it!  

En niet te vergeten, Derk, bedankt voor het fantastisch mooie plaatje dat je 
hebt gemaakt voor mijn omslag. De plaatjes van mislukte experimenten zijn toch 
vaak de mooiste! Daniel, ook bij jou kon ik terecht voor een luisterend oor. Bedankt 
voor de hulp met het maken van de eiwit structuur plaatjes en het lezen van een paar 
hoofdstukken. 

Barbara, ik hoop dat je dit jaar klaar bent met mij te shockeren! Ik heb enorm 
genoten van onze week in Mexico. Ik mis onze ‘klaag’ avondjes: lekker chocola en 
wijn en geen mannen die ons lastig vallen. Maar vooral bedankt voor je 
vriendschap! Oh en weet je zeker dat ik me niet over de trouwringen mag 
ontfermen?  

Jane, Clive, Amanda, Neil and Jo, thank you all for your support and interest, 
but especially for all the good times when we got together as these were always a 
bright light when I felt things were not going very well. 

Mijn oom en tante uit Nederland, bedankt ook voor jullie steun (jullie weten 
wel wie je bent ). 

Verder alle familie en vrienden die ik niet genoemd heb maar zeker niet 
vergeten ben: bedankt voor alle steun, in welke vorm dan ook! 

Emiel en Nancy, bedankt voor de steun en met name het advies over hoe ik 
het beste backups kon maken toen ik mijn harde schijf met al mijn proefschrift data 
per ongeluk had geformatteerd. Backups maken bleek toch een heel goed idee te 
zijn. 

Ik heb het geluk om een tweede paar ouders, en daarmee ook een extra 
broertje en zusje te hebben: Paul en Eva, Vincent en Elisabeth, heel erg bedankt 
voor jullie steun, peptalks, grappen, dramas en alle andere dingen die we samen 
gedeeld hebben. Eva, bedankt dat je mijn paranimf bent! 

Pap, mam jullie hebben heel wat met mijn meegemaakt de afgelopen jaren. 
Jullie onvoorwaardelijke liefde en steun hebben mij enorm geholpen. Alles is op zijn 
pootjes terecht gekomen ook al leek het soms alsof dat niet zou gebeuren. Ik hoop 
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dat jullie genieten van jullie vele uitjes (zijn jullie eigenlijk nog wel eens thuis? 
Grapje!). 

Last, but definitately not least, dear Nathan, the past couple of years have 
been a bit rocky, but somehow you managed to put up with it all and with me. 
Without your support I would not have made it and you did support me, even when 
it was for things we both did not quite appreciate that I had to do. You were always 
there to comfort me or to make me laugh, but most of all to love and to hold. We’ve 
made it through and now we can finally look forward to our future. Love you lots! 

 
 
 
 
 
 

‘Toch rijst in mij een lied van overwinning 
Ik bouw op U en ga in Uwen Naam’ 

E.G. Cherry/J. Sibelius 
Uit ‘Be still my soul’ 

 
 
 
 
 
 

 




