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Thank you 
 
Mijn proefschrift ligt klaar, volstrekt ongelooflijk. Hoe vaak heb ik niet gedacht dat alles maar 
tegenzat en dat het nooit af zal zijn – en toch ligt dat boekje er. En het is mooi geworden, al 
zeg ik het zelf. Er zijn er velen geweest die op deze of gene wijze ertoe bijgedragen hebben 
dat mijn  proefschrift nu een feit is, en ik wil jullie allemaal op deze plaats bedanken. Het zal 
niet erg kort zijn en weliswaar in een ietwat onorthodoxe volgorde… Maar jullie zijn van mij 
ook niet anders gewend ☺! 
 
Allereerst: mijn ouders. Dragi mama i tata, vi ste ovdje na prvom mjestu. Ucili ste me da 
vjerujem u svoje sposobnosti, i da, uz trud i zalaganje, mogu postici sve – i evo izgleda da 
ste bili u pravu… Hvala vam sto ste mi dali prostor da sama donosim svoje odluke i sto ste 
me podrzavali u njima, bez obzira koliko su vam neke od njih bile teske. Hvala, volim vas.  
 
En dan: John. Volgens mij wist je in het begin niet zo goed wat je met mij aan moest, ik was 
een beetje te exotisch voor jouw begrip van een succesvolle OIO-kandidaat. Toch heb je me 
het voordeel van de twijfel gegeven, waarvoor mij dank. Ook heb je me veel ruimte gegeven 
om mijn creativiteitsvleugels te spreiden, je was niet ongevoelig voor mijn enthousiasme over 
die rare Rac3 en damde je bijtijds in die superleuke-experimenten-vloed die mij soms 
dreigde op te slokken. Even belangrijk, je toonde altijd begrip voor de soms moeilijke 
persoonlijke omstandigheden die zich wel eens voordeden. Dit allemaal heeft een grote rol 
gespeeld in mijn persoonlijke en professionele groei, en daarvoor wil ik je heel hartelijk 
bedanken. En prof. Anton Berns, bedankt dat u mijn promotor was. 
 
Alle Collardjes wil ik heel hartelijk bedanken voor alles wat ik van jullie geleerd heb, en vooral 
voor de gezellige tijd. Twee in het bijzonder: Rob met/zonder snor, jij was de rode draad door 
mijn NKI tijd; bedankt voor al je hulp, vooral voor de experimenten die je voor de revisie van 
Rac3/Git1 artikel gedaan hebt; Ireempje, je bent werkelijk de aardigste “leeuw” die er is; van 
een lieve collega ben je een dierbaar vriendin geworden, lang leve onze etentjes! And of 
course: Kris, Angeliki, Rob R, Leo, Mariette, Cristina, Inge, Kristin, ma petite Francaise 
Audrey (I miss you a lot!), Sander, Michiel, Tomek and Sandra, thank you all very much for 
interesting discussions and tons of laughs. Ook alle studenten die ons lab zonniger maakten, 
waaronder in eerste plaats mijn eigen protegés Babet en Zvezda, bedankt (hvala!) voor jullie 
inzet en bijdrage in de gezelligheid. 
 
Mijn paranimfen, mijn Saskiae wil ik even apart in het zonnetje zetten. Van Es, het was een 
ware plezier om vier jaar lang samen met en naast jou te mogen pipetteren, naar hartenlust 
klessebessen over Rac3, politiek, religie, vrouwendingetjes, mannelijke en andere collega’s 
– je liet me de leuke kanten zien van dat befaamde Hollandse nuchtere kijk op de wereld. De 
kroon spande het feit dat we bijna synchroon aan de dikke buiken gingen, wie verzint dat 
nou! En toen was je plots weg uit de lab. Mijn Saskialoos labbestaan duurde gelukkig niet 
lang want ziedaar: Ellenbroek tijdperk brak aan. Sasje, je bent een van die zeldzame parels 
die het leven mooier en leuker maken, hopelijk zal je altijd omringd zijn door mensen die je 
weten te waarderen. Jouw enthousiasme en optimisme, oprechte aandacht voor andermans 
verhaal en behulpzaamheid maken jou tot een meest geweldige (lab)speelkameraadje dat 
mens zich kan wensen. Lieve dames, nogmaals heel erg bedankt voor jullie hulp bij de 
laatste loodjes en het corrigeren van mijn teksten (om het puntje op mijn “de” en “het” te 
zetten ☺). Bedankt voor alles! 
 
Vervolgens wil ik graag Lauran en Lenny, Anita en Frank, Mike en Ron, en Natasja, Hans en 
Patty bedanken voor deskundige technische ondersteuning, die op een onwaarschijnlijk 
geduldige, toegankelijke en vriendelijke manier gegeven was.  
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Niet alleen Collardjes maar ook Jalinkjes, Roosjes en Sonnenbergjes hebben bijgedragen 
aan het thuisgevoel die ik op het NKI had en voorzagen mij geregeld met alle (on)mogelijke 
experimentbenodigdheden. Jacco, Gerard (koffie en filosofie), Michiel (wat is er allemaal niet 
mogelijk met die N1E-115’s hé!), Bas (altijd paraat om onnodige proeven af te raden), Laila, 
Daan en Blauwbaard zelf; Ingrid, Belen, Joost (mijn kook-soulmate, tripple chocolate cheese 
cake mmmm…), Rosalie (you go girl!), Yvonne, Agnieszka (East Europe rules!) en Ed (de 
enige Joego-kenner van H1); Erik (to-the-point adviezen), Stephan, Sandy (altijd 
optimistisch), Jan, Sandra, Petra, Cecile, Duco, Iman (leuke pittige discussies!), Stephanie, 
Ingrid, Maaike, Karine, Johan, Quint (good cooking guy ;), Coert, Evelyne, Mirjam, Norman 
and sectieleider zelf: thank you all for sharing fun, science and good times! 
 
Also Jacqueline, Leonie, Jonathan, Nullin, Nicolai, Andrej, Renée, Marije en Agnes (NKI) en 
Jup, Micha en Mar (CLB): thanks for helping me out with tons of lab goodies and useful 
discussions, I appreciate it a lot. 
 
In het leven buiten de wetenschap (ja, ja, Arnoud, het bestaat écht!☺) heb ik ook heel veel 
steun gekregen in de afgelopen jaren. Mijn lieve vrienden, liebe freunden, dragi prijatelji and 
ches amis, thank you for all the crazy fun, serious discussions, great food and good times 
that we have enjoyed during the past years (with many of you living far away, all this being 
predominantly on-line), your attention has helped me to load up with new energy and put my 
science in the right perspective. Hvala vam, i cmmmmmmok za sve! Mijn schoonmama, 
schoonpapa en schoonzusje: bedankt ontzettend voor het geduldig luisteren naar mijn 
wetenschappelijke perikelen, voor het opvangen van de kids zodat ik wat langer kon 
pipetteren of schrijven, voor het goddelijke eten en vooral voor het gevoel van thuis dat jullie 
me hier in het koude Noorden hebben gegeven. Ik hou van jullie, dank jullie wel. Lanic, nog 
een bijzonder bedankje voor het wondermooie tekening dat het kaft van mijn boekje opsiert, 
prekrasno. Mijn lieve schoontante Maja, jou en je gezin wil ik speciaal bedanken voor alle 
hulp, warmte en gezelligheid die jullie me gegeven hebben, het betekent heel veel voor mij. 
Moja draga Aida, ti si mi bila nevjerovatna podrska svih ovih godina; kao da si tacno znala 
kad mi je tezak momenat, pa da me nazoves ili posaljes mail pun bodrenja… hvala ti puno, 
volim te. I svim mojim dragima, na prvom mjestu Hani (moj sekili tackica glisa ) i Ameru (eh… 
braco…), nani Suphi (za svu energiju i ljubav koju si mi dala), dedi Mehmedaliji, nani Dzemili 
i dedi Rami (koji mi, svako na svoj nacin, u ovom trenutku nemoguce nedostaju), i cijeloj 
dragoj rodbini – hvala do neba za ljubav, podrsku i toplinu. 
 
Mijn lieve schatten Armin en Mina wil ik bedanken voor de onvoorwaardelijke, pure liefde die 
je nergens anders tegenkomt, dat ze me het cadeautje gegeven hebben om die liefde te 
mogen ervaren. Voor het inzicht in het werkelijk belangrijke van dit bestaan. En omdat ze me 
de kracht gegeven en de wijsheid bijgebracht hebben om nieuwe kanten van mijzelf te 
ontdekken. 
 
En net als velen voor mij, ga ik met het meest belangrijke eindigen: draga moja ljubavi, sve 
sto smo prosli, prosli smo skupa – cestitke na ovom uspjesnom radu, zajedno smo ga izveli! 
Hvala ti na prilagodjavanju, razumijevanju, podrsci, zastiti, ljubavi i njeznosti, svih ovih 20 
godina. Op naar de nieuwe avonturen, many mountains climbed – many yet to conquer, my 
love. 
 
   
 
Hvala, bedankt, thanks! 




