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Dankwoord

Aangekomen bij wat waarschijnlijk het meest gelezen en meest beoordeelde 
stukje tekst van dit boekje is, wil ik deze kans benutten om de mensen te 
bedanken die ieder op hun eigen manier hebben bijgedragen aan alle 
voorgaande bladzijden. 
Allereerst mijn co-promotor Fred. Ik geloof dat ik het niet beter had kunnen 
treffen met een begeleider dan met jou. Ik vond het leuk in de eerste lichting in 
jouw lab te hebben gezeten, waar ik telkens onder de indruk ben geweest van 
je natuurlijke aanleg voor zowel baanbrekende wetenschap alsook je sociale 
benaderbaarheid. Je liefde voor proeven (met een precisie vanaf de eerste 
poging) werkte erg aanstekelijk. Zelfs weddenschappen verliezen is daardoor 
minder erg. Dan mijn promotor Maarten van Lohuizen voor je ontspannen 
manier van overzicht houden aan de zijlijn van het project, je bijdrage aan dit 
proefschrift is zeer gewaardeerd. 
 Werken als welpje in het Van Leeuwenlab vond ik erg leuk, mede 
dankzij mijn collega’s. Allereerst natuurlijk Tibor. Als mede-auteur op zo’n 
beetje alle papers in het lab kan ik wel concluderen dat jij niet alleen van 
ongekende waarde voor mijn project bent geweest maar ook een onmisbare 
schakel in het lab bent. Ik heb met heel veel plezier met je samengewerkt en 
heb ons qua labwerk altijd beschouwd als een goed geoliede machine. Bij deze 
sorry dat ik je altijd afleidde met levenskwesties (je móet kiezen!). Floor, waar 
ik een (wellicht, misschien, mogelijk, tikje) dramatische kijk op het leven heb, 
heb ik niet vaak iemand meegemaakt die zo’n nuchtere kijk heeft op dingen  
als jij, waar ik veel van heb geleerd. Dankjewel voor je input en interesse. Dan 
Alex, je vreemde gevoel voor humor heeft me vaak aan het lachen gemaakt 
en ik ben blij dat je het als docent naar je zin hebt. Iris, jouw aanwezigheid in 
de groep heeft een soort rustige balans gebracht die ik erg heb gewaardeerd 
en gezellig vond. Marit, ik ben er van overtuigd dat jij mijn taak als spring-in-
het-veld zonder moeite gaat overnemen. Veel succes en plezier met de RITE 
proeven. Hanneke, heel veel succes met je project (hoewel heiligschennis, 
is het toch wel goed dat de muis erbij komt J). Ook van het begeleiden van 
mijn studenten heb ik heel veel geleerd. Emilie, je enthousiasme en keurig 
uitgevoerde proeven waren zeer nuttig en de bespreking van menig sitcom erg 
gezellig! Dan Katja, dank voor je fantastische werk, ik ben overtuigd van een 
glansrijke toekomst in de wetenschap! The integreasties, Victoria and Sjoerd. 
Vicky, thanks for bringing so much joy and fun to the lab and you and Sjoerd 
for doing such great science and both your inputs. The only thing left to say is: 
“everybody switch now!”.

Big thanks to Ollie Rando for a great collaboration. I hope you and Fred 
will keep on producing stunning science, I’ll tell Fred to send stroopwafels so 
every now and then. 
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Thanks to Derek and Dan for both the Cre recombinase that made all the 
difference and for supporting the initiation of RITE. Dank aan Tineke en Frank 
voor alle expressieprofielen. 

Het NKI is echt een fantastische plek om te werken, o.a. door de vele 
faciliteiten die niet van zo’n hoge kwaliteit zouden zijn zonder de bijbehorende 
expertises, dus dank aan Frank, Anita, Theo, Henny, Lauran en Lenny. Ook 
de microarray faciliteit ben ik erg dankbaar, Ron en Daoud, jullie hulp met 
de verwerking en analyses van de deep sequencing data heeft een grote 
bijgedrage geleverd aan een heel mooi hoofdstuk, dank daarvoor! 

Dan zijn er door de jaren heen vaak gelegenheden geweest waar 
wetenschappelijke input van buiten het lab heeft bijgedragen aan verbetering. 
Especially Nal, the first couple of years I was very happy to be able to bother  
you with all sorts of questions (one day I will visit Manchester, I promise!). 
Sjaak (en en en???), dank voor je enthousiasme, je input en het uitbreiden 
van gistwerk op het NKI. Ook Bas, Reuven, Maarten F. en Jan-Hermen bedankt 
voor het meedenken.

Hoewel het voor de productiviteit natuurlijk een twijfelachtige  zaak is 
om in elke kamer op B4 tenminste 1 persoon heel erg aardig te vinden, ging 
ik daardoor wel met veel plezier naar werk toe. De Dannenbergjes, ik vond 
het leuk dat ik nog even heb kunnen integreren. Roel, ik vond het echt onwijs 
gezellig en ik mis je nu al! Uli, ik heb genoten van alle spelletjesavonden en 
festivals. Arantxa, you always make me laugh like crazy, it was fun having 
you around on B4. Carlos, thanks for all the fun in the lab and comparing 
music and movie notes. Joachim, dankjewel voor alle wetenswaardigheden en 
interessante discussies. Thanks Marieke, Jop, Guillaume, Wouter, Dominika, 
Joke and the rest of B4 for the fun time! B4 zou B4 niet zijn zonder Suzanne 
en Mariette. Suzanne, dankjewel voor zo ongeveer alle niet-wetenschappelijke 
dingen die je hebt geregeld en alle boekentips. Dank aan beiden voor al het 
reilen en zeilen en alle ins en outs.

The rest of the institute holds many friends dispersed over several 
floors, my time at the NKI would not have been as good without you. Fra, 
I’m so happy we’ve met. Life together in Amsterdam was great, I truly hope 
we’ll keep this friendship in shape independent of distance or anything else! 
There have been many borrels, coffees, lunches, ice-creams, even camptrips 
to Amsterdam-Noord, all necessary and very appreciated, so thanks to Marieke 
V., Anna, Izhar, Jorma, Rik, Thomas, Eitan, Leonie, Maaike, Dalila, Wouter, 
Katy, Petra and the borrelcommittee (especially Bastiaan for including me in 
the first bunch). 

Ik had het leven binnen het lab niet kunnen waarderen als het leven 
buiten het lab niet minstens net zo leuk zou zijn (al geef ik toe dat ik vaak heb 
geprobeerd nerd-praat over wisselende vlaggetjes op te dringen). Uiteraard was 
ook dat niet mogelijk geweest zonder m’n buddies in de echte mensenwereld. 
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Allereerst de gezusters Schoo: Roos, Sari en Lonneke. Xxxx dinsdagen verder 
kan ik zeggen dat de dinsdagavondtraditie rustpunt in mijn week was, ik ben 
blij dat ik als enige niet-Schoo zijnde elke dinsdag met jullie heb mogen eten. 
Roos, begonnen als huisgenoot, via vriendschap, op naar paranimf-schap, ik 
ben blij dat je aan mijn zij staat! Roel B., gek om ergens te wonen zonder jou 
om de hoek. Dankjewel voor alle leuke avondjes en altijd in de buurt zijn, zelfs 
al ben je ver weg. Nynke en David, voor alle interesse en gezellige etentjes. 
Maartje en Sannah, al het langst mijn vriendinnen, nog net zo gewaardeerd als 
altijd! San, dank voor je hulp bij de omslag, you rock! Ien, zelfs als we elkaar 
minder vaak zien, vind ik het altijd nog net zo gezellig. 

Hoe cliché, maar ook ik was nu niet hier geweest zonder mijn familie. 
Papa, dank voor je interesse in en je betrokkenheid bij alle vorderingen door 
de jaren heen. Koning (eenmalig!) Rob, zonder jou was ik vast niet zo goed in 
exacte vakken geweest, dank voor je hulp bij mijn huiswerk en vaak daarna. 
Loekie, als grote zus ben je een voorbeeld als mens en als moeder. Je oneindige 
interesse is indrukwekkend, zeker voor iemand met zo’n vol en rijk leven als 
jij, ik had geen beter voorbeeld kunnen hebben. Dank aan jullie kindjes voor 
het doen inzien dat je jezelf niet te serieus moet nemen en dat sommige 
dingen echt belangrijk zijn. Lieve mama, je hebt me het tegenovergestelde van 
verdwijnen bijgebracht*, dankjewel voor al je medeleven en het creëren van 
een nest waarin vrijheid, liefde en humor centraal staan.   

En tot slot terug naar de Bron. Liefste Maarten, als jij niet jij en niet bij 
mij was, zou ik niet ik zijn. 

*Nicole Krauss (the history of love)




