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Dankwoord Dankwoord

Wanneer je `dankwoord proefschrift’ zoekt in Google vindt je ongeveer 55.400 resultaten. 
Naast een artikel uit 2010 in het Leids universitair weekblad waarin gewag wordt gemaakt 
dat het bij de universiteit Leiden niet langer is toegestaan ‘op niet terughoudende wijze 
God, huisdieren of de hardloop club te danken’, blijken vele daadwerkelijke dankwoorden 
van proefschriften te zijn. In zoverre je een zo groot aantal dankwoorden zou kunnen lezen 
blijken in ieder geval een groot aantal resultaten op de eerste vijf pagina’s (gelukkig dat 
Google relevantie voor ons kan bepalen) een aantal mensen te bedanken die geholpen hebben 
bij het tot stand komen van het proefschrift. Woorden als ‘teamwork’ en ‘bijdrage van velen’ 
worden hierbij niet geschroomd. En zo is het ook, wetenschap bedrijf je zelden alleen.

En zo dank ik ten eerste mijn promotor, voor de mogelijkheid mijn promotie op dit onderwerp 
te starten en de ruimte die je altijd gegeven hebt voor het najagen van eigen ideeën evenals 
de grote hulp die je bent geweest bij het modelleren van eiwitsynthese en het oplossen van 
massaspectra van kleine moleculen die in samenwerkingsverbanden gemeten dienden te 
worden.

Daarnaast zijn mijn beide copromotores cruciaal geweest in verscheidene opzichten, zoals de 
inval waarmee het project van start ging als ook duizend en één goede, gemiddelde of minder 
goede ideeën hoe we azhal bevattende peptiden zouden opzuiveren. Of het blijven wijzen op 
de mogelijkheid van diagonale chromatografie als goede manier van azide peptide verrijking 
ondanks vele tegenwerpingen van deze promovendus, die het toch wel erg veel werk vond.

Uiteraard dank ik ook de commissie voor haar lezen en becommentariëren van dit werk, 
alsmede de oppositie die ik tegemoet kan zien, hetgeen voor sommigen een reis uit het 
buitenland vergt.

Dan kan ik natuurlijk niet de wetenschappers vergeten waarmee ik de afgelopen jaren heb 
samengewerkt, of het nu ging om het kweken van B. subtilis op azhal aan de Ohio State 
University of het meten van massa’s van recombinante eiwitten, quinonen, riboflavines etc. 
van vooral toch de 8e verdieping, het maakt me tot de massaspectrometrist die ik vandaag de 
dag ben.

Uiteraard kan ik ook mijn collegae niet vergeten, bedankt voor de prettige werkomgeving 
die ik zowel op het ‘Roeterseiland’ als het AMC ervaar en heb ervaren. Dank dus, collega’s 
van medische biochemie, microbiology (zowel normaal als voedselveiligheid) en natuurlijk 
massaspectrometrie. In het bijzonder de collega’s met wie ik voor langere tijd het kantoor 
deel en heb gedeeld. En die collega’s met wie ik elke dag weer mag lunchen. En niet te 
vergeten die collega’s met wie ik te vaak te diep en tot te laat in het glas keek. Of de collega 
met wie ik altijd koffie drink. En natuurlijk de collega die me op een goedkope drukker 

wees. Maar nu wordt het teveel een opsomming. Bedankt allemaal, ook als je niet tot de 
bovenstaande groepen behoort, je vulde vast een universiteitsgebouw met je aanwezigheid.

Ook wil ik mijn paranimfen in het bijzonder danken voor het feit dat ze me willen bijstaan 
tijdens deze laatste fase van de promotie. Ik hoop dat jullie niet daadwerkelijk in actie hoeven 
komen.

Beste familie en vrienden, dit is het dan. Ik hoop dat ik jullie niet teveel verveeld heb met 
verhalen over wat ik eigenlijk doe. Massaspectrometrie doet het niet altijd even goed op 
feestjes, uitzonderingen daargelaten (massaspectrometrie bijeenkomsten met een open bar). 

Lieve moeder, dit is nu waar ik de laatste jaren mee bezig was. Dank voor alles, jij bent 
uiteraard het fundament van dit allemaal. 

En natuurlijk mijn lieve echtgenote, Marcela. Dank voor het luisteren, het praten en de steun 
bij alles in mijn leven. With you I believe in some kind of path that we can walk down, me 
and you.

Rest mij als Amsterdams promovendus naar goed Leids gebruik het danken van God, 
huisdieren en de hardloop club achterwege te laten.




