
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Identification and characterization of novel protein-protein interactions during
heart development

Boogerd, C.J.J.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Boogerd, C. J. J. (2010). Identification and characterization of novel protein-protein
interactions during heart development. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/identification-and-characterization-of-novel-proteinprotein-interactions-during-heart-development(0f1dd621-f449-41a2-956f-8046b0734455).html


Dankwoord 145

 

Dankwoord / Acknowledgements

“Promoveren” werd aan kleine Kees ooit eens uitgelegd “is een boek schrijven over iets 
waar nog nooit iemand een boek over schreef.” Dat kan nooit moeilijk zijn dacht ik toen. 
Promoveren bleek iets gecompliceerder dan dat, maar hier ligt ’t dan, ‘mijn boek’. Althans, 
het is bijna klaar, ik ben toegekomen aan misschien wel het meest besproken gedeelte van 
het boek, het dankwoord. Want hoezeer het ook mijn boek is, de totstandkoming ervan was 
niet mogelijk geweest (en zeker een stuk minder leuk), zonder vele collega’s, vrienden en 
familie. Ik wil alle mensen die hebben bijgedragen aan dit proefschrift heel erg bedanken, en 
een paar mensen in het bijzonder. 

In de eerste plaats gaat m’n dank uit naar m’n promotor en co-promotor, Antoon en Phil, 
jullie hebben een belangrijke rol gespeeld gedurende mijn promotie-traject en geholpen om 
het tot een goed einde te brengen. Antoon, je hart voor de wetenschap, je enthousiasme 
en optimisme zijn stimulerend. Bedankt voor je open-deur beleid, en de vele malen dat 
je je eigen promotie gebruikte om te illustreren dat tegenvallende resultaten tijdens een 
promotieonderzoek geen obstakel hoeven te zijn voor een succesvolle verdere carrière. Phil, 
gefeliciteerd, het is je gelukt je eerste AIO tot de eindstreep te brengen. Bedankt voor het 
vertrouwen, adviezen (zowel over werk als over het perefecte moment om een kappertje te 
pakken) en gezelligheid. En af-en-toe ‘Dr. Phil’ sessies waarbij je me op het hart drukte om 
meer trots en positief te zijn over m’n eigen werk. 

I would like to express my gratitude to Prof. Dr. Kispert, Dr. Kelly, Dr. Christoffels, Prof. 
Dr. Aerts, and Prof. Dr. Oostra for participating in the thesis committee. I’m honoured to 
have been able to submit my work to your expert opinion. 

Dave Speijer, bedankt voor de bijstand met raad en daad bij de complexe eiwit isolaties, 
en natuulijk je onverbeterlijke optimisme en complimenteuze commentaren. De mensen 
van het ARIA, in het bijzonder Sanne en Marlies, voor de goede samenwerking. Marc 
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Timmers & Pim  Pijnappel, bedankt voor het leveren van constructen en adviezen bij het 
genereren van stabiele overexpressie lijnen. Daarnaast uiteraard ook een woord van dank aan 
alle coauteurs van de (bijna) gepubliceerde hoofdstukken, met name Vincent Christoffels als 
vraagbaak bij muizenwerk en kritisch klankbord en Alex, bedankt voor goede samenwerking 
om hoofdstuk 6 nog tot een mooi artikel te smeden, fingers crossed.

En dan natuurlijk alle collega’s, de mensen die ervoor gezorgd hebben dat m’n tijd hier op 
’t lab en daarbuiten niet snel vergeten zal worden. Om te beginnen collega’s van het eiwit 
lab en daaromheen, Elaine, Roos, Aho, Dylan, Joost en oud-gedienden Meinke, André K 
en Janynke bedankt voor praktische tips, wijze raad en plezier op het lab. Elaine, jij had 
de pech dat je m’n naaste collega was, en dus elke keer weer werd ingeschakeld voor hulp 
met schrapen van al die cellen (elke keer 2 stapels kweekplaten hoger dan jezelf ). Aho 
ook bedankt voor de vele proefjes die jij nog wel even tussendoor kon doen, en voor alle 
brownies die je me hebt laten winnen. Carol bedankt voor de celkweek, je hebt een enorme 
berg werk verzet de afgelopen jaren. Corry, bedankt voor je hulp bij de in-situ’s, of beter 
gezegd, voor de vele in-situ’s die je gedaan hebt waarbij ik dan kwam kijken op het moment 
dat de kleur een beetje aan het opkomen was. Jan Ruijter, bedankt voor het significant 
maken van de luciferase en qPCR data en voor het kritisch bestuderen van manuscripten. 
Bram en Gert (mooie jongens), tegenwoordig roomies van ’t sterfkamertje. Het was een 
eer in jullie nabijheid de laatste hand aan m’n proefschrift te leggen. Jullie kunnen altijd 
terecht voor palliatieve zorg van een ervaringsdeskundige. Wim, vele blikkies, af&toe ‘n 
peukie en samen kokkerelen voor het herendiner, ik kijk uit naar de uitnodiging voor jouw 
promotie. Laurens, af en toe kwam je je museum uit om weer eens samen te eten, mooi 
moment om promotieperikelen te bespreken en op te scheppen over de kinderen  (‘doet die 
van jou dat ook al?’). Thomas, Willem, Tilly & Alex, dit is waarschijnlijk de laatste keer dat 
onze berenjacht in de Smokey Mountains gememoreerd wordt in een proefschrift. André 
H. bedankt, jammer dat ik na 4 weken promotieonderzoek al afscheid van je moest nemen. 
M’n “nieuwe collega’s” van de Christoffels groep: Vincent (2x), Malou, Ileana (hoe spel jij 
dat?), Irina, Martijn, Zafara, Bas (je DVD-tje met ’t complete werk van Elvis = grijs), Tilly 
en Sameer, het waren 4 fantastische maanden. Nog meer gezelligheid dankzij Marc (sinds 
wanneer moeten we ook alweer verbruik van labalcohol registreren?), Quinn (ook bedankt 
voor reconstructie), Alexandre, Tamara, Maurice, Brendon,  en natuurlijk de recente 
aanwinsten uit het zuiden des lands Esther, Joost, Inge, Wino en Anke, niet alleen goede 
aanwinsten voor borrels, ook goed voor herstel van het biologisch – medisch equilibrium 
op het lab. Ook de dames van het secretariaat Nita, Masha, Didi en andere hulptroepen, 
waaronder Henk, Paul, Jaco, die altijd klaar staan om even snel een probleempje op te 
lossen. Allemaal enorm bedankt!
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En uiteraard dank aan m’n paranimfen, Vincent en Johan, a.k.a. de knokploeg. Bedankt 
voor hulp bij de organisatie, maar vooral voor pret op ’t lab en voetbalveld, nachtelijke 
discussies, bijvoorbeeld over die zogenaamde biologische gebouwen van je, taxiritjes in 
jumbo, ford, volvo en ander roestige brikken, of gewoon gezellige avonden in de kroeg.

Pa & Ma, ik heb veel aan jullie te danken. De positieve manier waarop jullie in het leven 
staan inspireert me, en heeft me gebracht waar ik nu ben. Jullie hebben me geleerd altijd 
mijn eigen keuzes te maken en zelf na te denken. Maar misschien wel het belangrijkste, 
bedankt voor een liefdevol en warm nest waarin ik samen met An, Joh en Wil heb mogen 
opgroeien, en waarnaar ik graag af en toe nog eens terugkeer.

En dat brengt me dan bij Lotte. m’n Aller Aller. Bedankt voor heel veel. Voor je geloof in 
mij, voor heel veel liefde, voor veel pret samen en een relativerende grap. En voor onze lieve 
Teuntje natuurlijk. Ik vind het leuk samen met jou in onze rollercoaster, op volle vaart van 
het ene hoogtepunt naar het andere. Ook nu het proefschrift klaar is nog even geen tijd om 
uit te stappen en een ritje over te slaan, er staan alweer nieuwe avonturen op ons te wachten.  
I love the most of you (en van Teuntje)!




