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Dankwoord

Wetenschap doe je niet alleen. Ik wil daarom iedereen die op de een of andere manier 

heeft bijgedragen aan het totstandkomen van dit proefschrift heel erg bedanken! 

Allereerst heb ik veel te danken aan mijn co-promotor. Maarten (Fornerod), je hebt 

me in de afgelopen jaren geïnspireerd door je passie voor wetenschap. Zonder jouw 

vasthoudendheid en je vermogen om de dingen (ook) van de meest positieve kant te 

bekijken was ons Cell artikel er nooit gekomen! Ik heb van je geleerd dat er veel manieren 

zijn om tegenvallende resultaten te interpreteren, zoals ‘misschien is de proef té goed 

gelukt’. Bedankt voor het vertrouwen en de vrijheid die ik van je kreeg, terwijl je tegelijkertijd 

altijd meedacht en op de hoogte was van waar ik mee bezig was. Ik heb in de loop van de 

tijd gemerkt dat bij jou geen vraag te dom is om te stellen en geen probleem te klein om te 

bespreken, bedankt voor al die kleine en grote dingen waarbij je me hebt geholpen!

The basis for my time at the NKI was laid earlier already. Alan, thanks for the opportunity to 

do an internship in you lab, and Aron, thank you for the good experiences that I had there! 

Your drive, positive attitude and confidence in me have given me all that I needed to start 

a successful PhD back home. Peter, Paula en Jup, bedankt voor al die dingen die ik bij 

mijn stage bij jullie heb geleerd! Mar, heel erg bedankt voor je tip om het lab van Maarten 

te overwegen!

Maarten van Lohuizen, bedankt dat je mijn promotor wilt zijn en ook voor je rustige en 

zinvolle inbreng in mijn begeleidingscommissie gedurende de afgelopen jaren. Ook de 

andere leden van mijn promotiecommissie, Roel van Driel, Rogier Versteeg, Liesbeth 
Veenhoff, Peter Verrijzer, Antoine van Kampen en Frank Grosveld, wil ik hartelijk 

bedanken voor hun tijd en inzet. 

Michael en Joke, fijn dat ik jullie als paranimfen mag hebben! Michael, ik vond het erg leuk 

om je te mogen begeleiden tijdens je twee stages in ons lab en daarna als analist. Bedankt 

voor al het werk dat je hebt verricht en voor het meedenken over de experimenten. Jouw 

enthousiasme, creativiteit en muzieksmaak zorgden daarnaast voor veel levendigheid en 

gezelligheid op het lab! Joke, onze projecten raken aan elkaar en ik ben blij dat we daarover 

altijd samen op een goede manier hebben kunnen overleggen. Ook op het gebied van 

cellen, protocollen, etc. kon ik gelukkig altijd bij je aankloppen, bedankt daarvoor! Mooi om 

te zien hoe je gaat voor je eigen project, maar je daarnaast ook erg inzet voor een goede 

organisatie van het lab. Heel veel succes met de insulators en verder!
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Alle Fornerodjes, bedankt voor jullie hulp en alle gezelligheid in en buiten het lab! Jolita, 

jij hebt me in het begin wegwijs gemaakt in het lab. Bedankt voor je geduldige uitleg van 

alles, ondanks dat ik na een paar weken al niet echt meer op jouw project werkte. Helen, it 

was great that I could join you in the lamin DamID project and that I could proceed the work 

on the nucleoporin DamID project when you left. Thanks for setting up these great projects, 

for all the experiments you did and for learning me how to do DamID! Dieuwke, het was 

gezellig om met jou op een kamer te zitten. Bedankt voor al je initiatieven voor borrels en 

etentjes! Ik vind het dapper hoe je na je promotie geswitcht bent naar een totaal andere 

wereld en geweldig om te zien hoe je daar helemaal op je plek en in je element bent. 

Lieve Hella, jij was altijd bereid om dingen voor ons te doen, ook als het soms rotklussen 

waren! Ik heb je gemist toen je er niet meer was, niet alleen vanwege het werk, maar vooral 

gewoon je aanwezigheid en de gezellige verhalen tijdens de lunch over je honden en de 

boot. Ik wil je voor nu heel veel goeds en sterkte wensen! Rafa, thanks for adding a bit of 

craziness to the lab, making it all more fun than it would have been without you! I hope you 

are doing a lot of ‘masterpiece experiments that will make you famous’ in Madrid! Stijn, je 

was niet zo lang in ons lab, maar bedankt voor al je input en gezelligheid in die periode! 

Nikos, you’re the stable factor who was there during the last part of my PhD. Thanks that 

you were always committed and willing to help!

Buiten het Fornerod lab heb ik ook veel gehad aan de Bas van Steensel groep. Het was 

heel fijn dat ik bij jullie werkbesprekingen kon meedoen, ik heb er veel geleerd. Ook al jullie 

opbouwende kritische feedback op mijn presentaties was erg nuttig, bedankt daarvoor! Bas, 

bedankt voor al je input en de vele discussies die we gevoerd hebben. Jouw betrokkenheid 

en scherpzinnigheid hebben een grote bijdrage geleverd aan mijn proefschrift! Ulrich, 

Joke en Wendy, bedankt voor de samenwerking wat betreft cellen, constructen, reagentia, 

arrays en protocollen. Aleksey, you did a great job in bringing me in contact with Victor! 

Maartje, bedankt dat je me geleerd hebt hoe alles werkt in het vliegenlab. Elzo, Ludo en 

Wouter, waar zouden we zijn zonder jullie bioinformatica input en expertise? Jop, bedankt 

voor het overleg over onze nucleoporin projecten! Guillaume, thanks for always asking 

good questions during (and outside) the workdiscussions. Also Daan, Katy, Dominika, 

Frauke, Celine and Lars, thanks for your support and discussions!

Ook de anderen op B4 wil ik graag bedanken. Reuven, bedankt voor het leiden van de 

afdeling, je interesse en voor je inbreng in mijn begeleidingscommissie. Fred, doordat je 

dichtbij zat heb je volgens mij veel meegedacht met Maarten en mij, bedankt daarvoor! 

En verder Martijn, Marieke, Carlos, Joachim, Remco, Jarno, Eitan, Floor, Kitty, Iris, 

Tibor, Marit, Katja en alle anderen: bedankt voor jullie hulp en gezelligheid!
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Voordat B4 bestond, was er natuurlijk het immer levendige H4. Rob, Wilbert, Desiree, 

Cristiane, Mariska, Renée, Anja, Josyanne, Sjaak, Tom, Alex, Coen, Lennert, Rik, 

Izhar, Tineke, Peter, Diane, Musa en alle anderen, bedankt voor de hulp die ik van jullie 

kreeg, de spullen die ik van jullie mocht gebruiken en alle gezelligheid op het lab en bij de 

labuitjes en kerstdiners! 

Goed onderzoek staat of valt met de organisatie van een afdeling, dus Els, Hans, Mariette, 

Marieke en Suzanne, bedankt voor jullie belangrijke werk op de achtergrond! Verder heeft 

de Central Microarray Facility heel veel werk verricht. Ron, Mike, Marja en Wim, ontzettend 

bedankt voor alle tijd en moeite die jullie in al mijn genomics proeven hebben gestoken, 

inclusief alle ´met-spoed-want-de-deadline-voor-de-revisie-nadert!!!-experimenten´! Heel 

wat uurtjes heb ik daarnaast doorgebracht bij de confocal microscoop. Lauran en Lenny, 

bedankt voor jullie hulp, voor al die keren dat jullie gecrashte confocals weer aan het werk 

hebben gekregen en voor het vertrouwen waarmee jullie altijd weer de sleutel meegaven 

voor ‘s avonds. Frank en Anita, bedankt voor jullie hulp bij de FACS proeven! 

Het leuke van het NKI is dat er zoveel interactie is tussen de verschillende afdelingen, 

zowel sociaal als wetenschappelijk. Rob (Wolthuis) en Wouter (van Zon), met jullie heb ik 

vooral in mijn eerste jaar veel overlegd en samengewerkt. Bedankt voor het delen van jullie 

kennis en expertise op het gebied van de cel cyclus! Jammer dat het na de vliegende start 

uiteindelijk niet zo afliep als we gehoopt hadden. Verder alle mensen van wie ik reagentia 

gehad heb (leve labhelp!), apparaten mocht gebruiken en die meegedacht hebben met 

mijn projecten en experimenten: heel erg bedankt! Ik denk ook met plezier terug aan de 

OIO retraites op Texel, de internationale PhD conferenties in Cambridge en Amsterdam en 

alle borrels. Andrej, Richard, Armida, Jasper, Jeroen, en vele anderen: bedankt voor alle 

wetenschappelijke, semi-wetenschappelijke en totaal-niet-wetenschappelijke discussies 

en alle gezelligheid. Jasper, Daan en Floor, het was een leuke en gezellige afwisseling 

van het labwerk om met jullie samen de PhD conferentie te organiseren!

Ook buiten het NKI wil ik een aantal mensen bedanken. Victor, it was great that you could 

help us out with the polytene chromosome annotations! Lee, thanks for thinking along with 

us. Anja, bedankt voor de uitleg over en het laten zien van de polytene squashes. Agata 

and Patrick, thanks for the cooperation that we could set up, it was a pity that it didn’t work 

out. Agata, thanks for all the effort that you have put in the experiments! Martin and Maya, 

I’m glad that we attended the same Cold Spring Harbor Meeting and came to know each 

other’s work! Thank you for your openness and the willingness to work together in the 

sending of our manuscripts.
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En verder nog mijn nieuwe collega’s op het ErasmusMC: bedankt voor jullie belangstelling 

tijdens de laatste loodjes!

Lieve vrienden en familie, ik kan me voorstellen dat het verdraaid moeilijk kan zijn om 

iemand te steunen terwijl je nauwelijks een idee hebt van wat ze nou eigenlijk doet en wat 

de zin is van het kijken naar DNA uit speekselkliercellen van fruitvliegenlarven. Toch heb 

ik van jullie heel veel belangstelling en meeleven ervaren in de afgelopen jaren en ben 

ik daar heel blij mee en dankbaar voor! Judith, Josien, Jessica en Gert Jan, bedankt 

voor jullie vriendschap. Het is fijn om te weten dat ik bij jullie altijd terecht kan. Ook mijn 

andere vrienden die ik niet allemaal bij naam kan noemen: bedankt voor alle keren dat 

jullie interesse toonden in hoe het ging met mijn werk en proefschrift, of dat we juist lekker 

eens over andere dingen konden praten. Mijn kringgenoten Suzanna, Maarten, Arnoud, 

Annemarie, Johan, Willem Pieter en alle anderen waar ik kort of lang mee op kring heb 

gezeten, bedankt voor jullie meeleven. Hoe vaak ik niet totaal gestresst binnengekomen 

ben op dinsdagavond en weer helemaal ontspannen wegging! 

Ook mijn beide oma´s, andere familie en schoonfamilie Balk wil ik bedanken voor alle 

interesse tijdens mijn promotie-onderzoek. Ondanks dat de grootste successen aan het 

eind kwamen en ik daardoor vijf jaar lang meestal weinig positiefs te melden had (‘nee, het 

artikel is nog steeds bijna af’) hebben jullie de moed niet opgegeven om steeds weer te 

vragen hoe het ermee ging! Arjen en Marco, jullie hebben niet alleen mijn periode op het 

NKI, maar ook het hele voortraject ervan meegemaakt en altijd weer met belangstelling 

meegeleefd. Arjen, bewonderingswaardig hoe jij precies mijn promotie-onderwerp 

onthoudt, terwijl dat bij vrijwel iedereen het ene oor in en het andere oor uit gaat. Marco, 

jouw kritische kijk en de discussies die we van jongs af aan voerden hebben mij zeker ook 

als wetenschapper gevormd, bedankt voor die input! Moniek, bedankt voor je interesse 

en leuk om iemand met een medische achtergrond erbij te hebben gekregen in de familie. 

Lieve mam, bedankt hoe jij er altijd voor me bent. Ik hoop dat je bij mijn promotie voor twee 

kunt genieten. In mijn gedachten is papa er ook bij. Lieve Maarten (Balk), jij was er het 

grootste deel van mijn NKI-tijd bij en hebt altijd alles tot in de details aan moeten horen. Je 

steun, je relativering, je humor, het luisteren, het doorstaan van al mijn stress en frustratie, 

en al het andere dat je me geeft: bedankt voor alles!

Bernike 




