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Dankwoord

Een promotie onderzoek doe je nooit alleen en de afgelopen jaren heeft een grote groep 
mensen bijgedragen aan dit proefschrift. Ik hoop dat mijn waardering en dankbaarheid 
daarvoor tijdens de afgelopen jaren ook op andere manieren tot uiting zijn gekomen omdat 
het onmogelijk is iedereen hier bij naam te noemen. Maar ik ga toch een poging doen!

Ten eerste natuurlijk mijn co-promotor en promotor Dirk en Rogier. Bedankt voor jullie sug-
gesties, werkbesprekingen en hulp bij het schrijven van de artikelen. Ik weet zeker dat die 
Cell paper er nog een keer gaat komen!
Gerda en Nathalie mogen niet ontbreken bovenaan de lijst. Niet alleen hebben jullie mij 
wegwijs gemaakt op het lab, jullie zijn ook verantwoordelijk voor veel van de proeven die 
in dit boekje staan. Een deel ervan hebben jullie uitgevoerd en de rest zou nooit gelukt zijn 
zonder jullie hulp, suggesties of oplossingen. Jullie ervaring is voor mij goud waard geweest. 
Jullie steun en vertrouwen meer dan dat. Fijn dat jullie naast mij staan op 20 mei!
Mireille, geweldig leuk dat je zo lekker dichtbij kwam te wonen en werken. Dat Peter jou 
de bench naast mij gaf was natuurlijk reden voor een feestje op lab 2 en nog hardere car-
navalsmuziek op het lab dat je verliet. Heerlijk dat we elkaar toch regelmatig hebben kunnen 
zien toen we naar de overkant van de grote plas verhuisden. Het was iedere keer gewoon als 
vanouds ondanks dat de frequentie van iedere dag naar iedere 8 a 16 maanden ging.
Monique, mama van het lab! Altijd druk en toch zeeën van tijd om naar je te luisteren. 
Enorm fijn dat je deur altijd open stond voor mij en je nooit te beroerd was me wat leven-
swijsheid bij te brengen.
Eelco, zonder jouw hulp was dit boekje er nooit gekomen. De laatste maanden was jij er als 
reddende engel om de puntjes op de i te zetten en een mooi boekje in elkaar te draaien.
Jan Koster, altijd fijn om je lastig te vallen met allerlei programmeer vragen. Nog leuker dat 
je naast gezelligheid vissen bracht naar de werkkamer om toch nog een beetje te kruisen na 
je carrière switch van nat-lab naar digitaal-lab. 
Marco leerde me dat als je dezelfde handeling vaak moet verrichten er een programma 
voor te bouwen is op de computer. Je hulp daarbij was onmisbaar en je geduld om het uit 
te leggen eindeloos.
Jammer dat we elkaar net zullen mislopen in Californië Hinco ondanks dat we bijna tegelijk 
begonnen en ook bijna tegelijk klaar zijn. Je gaat het geweldig vinden in ‘dat andere BBQ 
land’ en ik hoop nog eens langs te komen om daarvan te genieten.
Het was geweldig om de eerste maanden samen met Vera in de trein te zitten tot thuis. 
Heerlijk om met je samen te werken, al was het veel te kort. Ik ben je dankbaar voor al je 
advies ook na je vertrek van antropo.
Marli, jij had ieder experiment al eens uitgevoerd en was nooit te beroerd om iets uit te 
leggen en vervolgens al jouw oplossingen uit te lenen aan mij zodat ik het gelijk kon doen. 
Dankjewel voor je gezelschap tussen alle mannen op de computerkamer. Weet je het ver-
schil nog tussen een koolmees en een pimpelmees? Of is je mok inmiddels stuk?
Samen aan dezelfde pathway werken op antropo met Arjen. Het was altijd leuk om data 
door te spreken met je. Ik ben erg benieuwd of het je nog steeds goed bevalt in het hartje 
van Nederland?
Jan M. dankjewel dat je altijd tijd had voor een (goede) grap en je vrolijke opbeurende lach. 
Nog voor je promotie een heel groepje bij elkaar, nu doorstomen maar!
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Talitha, het was altijd gezellig tijdens het kweken ook al was het van korte duur door al je 
interne AMC verhuizingen.
Jens, samen in Wageningen in de eerste jaarscommissie, de kroeg, het practicum en dan ook 
in Amsterdam samenwerken op het lab. Succes met de laatste loodjes en daarna door met 
een postdoc in San Francisco?
Voor al je toeristische en culinaire vragen over Amsterdam kun je met een gerust hart bij 
Piet aankloppen. Mijn plant deed het stukken beter toen jij mijn kamergenootje was.
Ook na de nieuwe indeling van de werkkamers bleef ik Richard opzoeken en plagen met 
verzoekjes, of gewoon om eventjes te kletsen. 
Barbera kan zich met het grootste gemak staande houden in het mannenwereldje en valt 
niet alleen daarom op! 
Alvin, ik kon mijn oren niet geloven! Ondanks dat je het al riep ruim voordat ik begon bij 
antropo zit je nu toch echt in Rotjeknor. Alvin je bent je gewicht in goud waard! Zou die 
15 er nog hangen bij de lift, lekker hoog? Gelukkig heb ik je jubileum jaar nog mogen mee 
maken.
Arjan was en is de man uit de Zaanstreek en kan je daar alles over vertellen.
Dat we in dezelfde stad gestudeerd hadden zorgde gelijk voor genoeg gespreksstof met 
Marcel. Fijn om bijval te krijgen met zoveel Amsterdammers om je heen bij antropo.
Danny na al jouw surfverhalen moest ik natuurlijk gaan kijken op dat plekje onder de Golden 
Gate brug waar de echte bikkels surfen. Ik zou zweren dat ik je tweeling broer daar zag!
Rachida dankjewel voor je collegialiteit en je behulpzaamheid.
Ingrid Ø, your expertise has been a great help to me and for the whole lab.
Franciska, jij was een ware aanwinst voor de dansvloer op antropo.
Nancy, je pikte alles zo snel op dat je razendsnel niet meer als de jongste gezien werd. Heer-
lijk om iemand zoals jou bij antropo te krijgen die er met een lach hard tegenaan gaat.
Ondanks dat Johan een nieuwkomer bij antropo was bleek hij bereid om een kritische blik te 
werpen op mijn resultaten en me advies te geven over vervolg proeven.
Mohammed leerde me nog meer trucjes met eiwit waar ik nog steeds veel lol van heb. 
Fieke was een aanwinst voor onze werkkamer al heb ik daar veel te kort van mogen geni-
eten.
Linda wil ik bedanken voor alle glasharde en eerlijk input waar ik verder mee kon.
De onderzoekscultuur van Nederland en Californië vergelijken met mijn oude antropo-buur 
Gerben tijdens koninginnennacht in San Francisco was erg toepasselijk. Ik geloof dat we het 
roerend eens waren en zelfs eenzelfde souvenirtje meegenomen hebben naar huis.
Huib liep niet alleen razendsnel over de gangen bij antropo maar dacht zo mogelijk nog 
sneller.
Peter, hoeveel flessen La Choeffe heb ik verloren aan mijn Schnuckelpupsken? Ik was ver-
eerd dat ik Nathalie’s taak mocht overnemen nadat zij verhuisde en ik in jouw wijk kwam te 
wonen. Staat de kastanjeboom er nog? Waar? Dacht je dat ik dat ooit zou vergeten?

I would also like to thank James Cleaver for his never ending enthusiasm for science. His 
experience within science (and the politics behind it) has been refreshing, motivating and 
productive for my scientific career. I especially love his motto “It is even more interesting if 
my predictions are wrong!” which made it fun to show both negative and positive results.
Special thanks to the native English speakers Anne and Katie for their American/British feed-
back on quite a few chapters. Not only am I grateful for the proofreading but also for the 
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science, food and fun in and outside the lab.

Daarnaast wil ik graag de hele familie bedanken voor hun voortdurende interesse. Mijn 
zussen die iedere keer weer het geduld opbrachten om naar alle (technische) details te luis-
teren en op de een of andere manier dan altijd weer met goede tips aan kwamen ondanks 
onze totaal verschillende achtergronden.
Mijn ouders die me door dik en door dun gesteund hebben tijdens dit promotie traject en 
hun rotsvaste geloof in mijn kunnen behielden. Telt dit boekje ook als standbeeld?
Natuurlijk ook de hele familie Lebbink waar het altijd heerlijk bijkomen was in de weeken-
den. Lekker dollen met de kleintjes en kletsen met de groten. 

Ook wil ik al mijn vriendjes en vriendinnetjes bedanken voor de etentjes, spelletjes, kopjes 
koffie en glaasjes wijn, die na mijn verhuizing naar San Francisco overgingen in trouwe tele-
foontjes, e-mailtjes en kaartjes. Ik heb in San Francisco niet stil gezeten en een heleboel 
nieuwe recepten binnen en buiten het lab geleerd die eens uitgetest moeten worden in 
Nederland.

Samen met Robert Jan het grote avontuur aangegaan in San Francisco. Nu duiken we in het 
volgende deel van het avontuur, met ons kleine souvenirtje uit San Francisco. Je hebt alle 
ups en downs van dit hele promotie traject met me gedeeld. Dankjewel voor je wetenschap-
pelijke en emotionele bijdrage aan dit boekje. Tijd om dit hoofdstuk af te sluiten.


