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Yme, het was zes jaar goed afreageren samen 
als het niet zo wilde lopen op het lab. Top dat je 
als paranimf naast me staat bij mijn promotie. 
Je bent een rare kerel (Raarrrr!) maar ook wel 
aardig. 
De praktische gang van zaken in het Van Lohuizen 
lab wordt gedragen door een aantal dames zonder 
wie er binnen de kortste keren geen poly meer 
zou kammen, geen cel meer zou delen, geen pipet 
meer zou zuigen en geen muis meer zou piepen. 
Daniëlle, wat hebben we heerlijk Limburghs 
gheproat de afgelopen jaren, en waarover niet? 
Ik zal je missen. Als je met John en de kinderen 
nog eens naar een ver land op vakantie kunt 
gaan, je weet me te vinden. Marleen, we hebben 
uiteindelijk toch nog een paar weken echt 
samengewerkt. Jouw inzet is bijna niet bij te 
benen. Laten we gauw eens watseppen. Paulien, 
ook al ben je nog een nieuweling in het lab (‘Jij 
doet toch de weefselkweek tegenwoordig?’), je 
was al snel een betrokken collega. Met jou erbij 
wordt elk project een succes. Ellen, koningin van 
de muizen en meer. Altijd goed werken met jou, 
en bedankt voor je oerhollandse nuchterheid. 
En Els, je bent dan wel geen Van Lohuizen lab 
dame meer, maar je bent toch altijd nog de Van 
Lohuizen lab dame. Ik bewonder je voor de stap 
die je hebt gezet na zoveel jaren, en bedankt voor 
de belangstelling die je altijd getoond hebt. 

Martijn, kerel, zou je er niet nog eens wat 
projectjes bij gaan doen? Anders ga je je maar 
vervelen tot aan je promotie. En altijd goede 
(woord-)grappen en labquizzen. Gaetano and 
Michela, the first Van Lohuizen secretly married 
couple. Gaetano, thanks for all your help with 
the ChIP experiments. Good luck with your work, 
you deserve it. Michela! Cavoli! Nienke, niet 
alleen een cool project georganiseerd, maar ook 
een cool gezin. Veel geluk met Jan-Willem en 
Tijmen. Waseem, ik neem mijn petje voor je af, 
je bent van ver gekomen en je gaat het nog ver 
schoppen. Als je wilt dat je kippen eieren leggen 
dan moet je het kakelen verdragen en jij doet dat. 
Inka, always good talking with you. All the best 
to you, Tim and the boys. Anna-Pavlina, thanks 
for better science gossip (‘Of course I know him/
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dankwoord het best gelezen stukje proefschrift. 
Omdat het leuk is om iets persoonlijks te lezen 
van iemand die je kent en misschien hoop je dat 
je ook bedankt wordt. Hallo, beste lezer, dat is 
het geval want bij deze bedank ik iedereen die dit 
leest. 
Anderzijds zijn er natuurlijk mensen die meer en 
minder hebben bijgedragen aan dit proefschrift 
en die ik graag apart wil noemen.

Natuurlijk eerst Betty. Nederlands voor gewoon 
kletsen. English for science. Somehow I don’t 
know precies welke taal te kiezen hier, dus dan 
maar een mix of both. Betty, you have spent a long 
time working on USP3, en ik heb de afgelopen zes 
jaar het genoegen gehad daaraan bij te dragen. 
Even though we did not always agree on the 
path to follow, you taught me many things and 
perhaps the most important one of them is that 
you approach things from many perspectives 
at once and let the overall picture lead your 
decisions on what to do next. Daarnaast heb ik 
groot respect voor je focus en hoe je gezinsleven 
en werk weet te combineren. Allora, grazie mille 
for all your support en ik wens jou en je familie 
het beste voor de toekomst.

Nog een belangrijke figuur in mijn promotie was 
jij, mijn promotor, Maarten; gedurende mijn stage 
en promotietraject in je groep heb ik heel wat 
projecten en mensen zien komen en gaan. Knap 
hoe je mensen de ruimte geeft om de dingen te 
doen waar ze in geïnteresseerd zijn, in de vrije 
omgeving van je lab. Terwijl je ondertussen 
de lange termijn, het overzicht en individuele 
belangen in het oog houdt. Ik wil jou en Betty 
bedanken voor de kans om erin te werken, en je 
veel succes wensen met je toekomstplannen. 

Cesare, my other USP3 buddy. Grazie mille per 
isolating tutti cellule in chapter 4 and being a 
good colleague, Italian teacher and concert goer 
with me. Good luck in wherever your next move 
will take you, let’s hope it will be close by. Rock 
and roll!
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her!’). Good luck in Leiden. Santiago, thanks for 
silly jokes. Good luck with your PhD. Denise, our 
co-occurrence has been brief but nice. Have fun 
in Amsterdam. 
Bas, bedankt voor je vertrouwen altijd als je een 
manuscript te proofreaden had, en voor een 
leuke ervaring met de BAP1 vliegen. Veel succes 
met je nieuwe carrière, maar dat komt wel goed. 
Bart en je gezin, bedankt voor alle plezier op het 
lab en erbuiten. Sophia, je hebt je best gedaan om 
me voor de OiO valkuilen waar je zelf in getrapt 
was te behoeden maar ik was te eigenwijs. Toch 
heb ik veel aan je adviezen gehad. Veel geluk met 
Floris en Elena in Groningen. Jaap, toonbeeld 
van onderkoelde subtiliteit. Merel, de basis ligt 
bij jou, leuk dat we met tussenpozen in contact 
zijn gebleven. Petra, altijd gezellig! Koen, ik kom 
binnenkort naar Lelystad fietsen OK? Woon je er 
nog? Thanks to all other Van Lohuizen alumni: 
Hans, Erwin, Asheeta, Jean-Bernard, Karim, Anke, 
Panthea, Bruce, Julian and Sonja.

P1 is jammerlijk ten onder gegaan maar ons OiO 
generatie clubje blijft bestaan. Jaco, bedankt voor 
het fietsen samen. En: promoveren en kinderen 
gaan dus wel samen. Veel geluk met Franciska en 
je dochters en ik ben benieuwd wat de toekomst 
je brengt. Marjon, je bent een bikkel. Jammer dat 
we straks niet meer samen aan de Burgemeester 
Hogguerstraat wonen maar we houden contact. 
En groetjes aan je familie. Marieke, work hard, 
play hard. Bedankt voor alle plezier met jou en 
Vicencio. 

Titia, Sjaak en Hein in mijn OiO commissie, jullie 
hielpen een paar keer om beslissingen in mijn 
projecten te forceren. Titia, verder ben je door de 
jaren heen ook op andere manieren betrokken 
geweest en ik wil je daar hartelijk voor bedanken. 
Hein, ik waardeer je als wetenschapper en als 
mens. De aio cursus die je mede georganiseerd 
hebt, was voor mij een van de hoogtepunten en 
daarna heb ik ook veel aan je gehad.

Bedankt ook leuke collega’s van P1 en H4. Marie-
Anne, Odette en Erica, bedankt voor al jullie 
administratieve initiatieve. Marie-Anne, bijna de 
wei in, bij ons is het gras groener! Stille kracht 
Huub, jij staat altijd voor iedereen klaar. PA, 
thanks for CV advice and good luck in NY. Thanks 
to all of the Berns groep; Anton, hartelijk dank 

voor je positieve betrokkenheid bij mijn promotie 
en  veel succes en plezier gewenst in de laatste 
jaren van je carrière. Andrei, speaking of stamina! 
Paul, we hebben lekker eh, gediscussieerd.  
Lorenzo, let’s meet at the bench again. Anthony, 
Erwin, Joaquim, Hilda, Min Chul, John, Natalie, 
Jan-Paul, Ivo, Colin, Fina, Jitendra, Rahmen, 
Giustina, thanks for all the good times. John 
Hilkens en Gerjon, Mandy kom ik nog een keer 
worteltjescake bij je eten? De Peepers – Thos, 
Liesbeth, Thomas (hallötchen!) and Chrysiis 
thanks for letting me be part of alle gezelligheid. 
Sirith, ik kon altijd bij je terecht om iets te bietsen 
of om een praatje te maken. Kylie and Ian, the 
southern warriors return and soon will be even 
more united, congratulations! Joanna, thanks for 
your help and all the best to you and Maarten. 
Patricia, Kristel, Tristan, Katrin, Christelle, Celia, 
Judith and Sedef, take care! And the most recent 
additions to Mol Gen: Metello, good luck! Rob en 
Tada – goed dat we jullie erbij hebben. Andre, 
Monique en Johan, zo te zien gaan jullie als een 
speer, succes.

Ik heb in mijn OiO periode heel wat mogen 
samenwerken met mensen en dat was hartstikke 
leuk. The best example of that has been working 
with you Fra, and look where we are today! Thanks 
for giving me the opportunity to contribute to your 
project and thank you for contributing so much 
to this book. Your drive and willingness to listen 
to what people have to say are inspirational, I am 
going to do my best to copy some of that in the 
future. Onze samenwerkingen strekten zich uit 
tot in Rotterdam - bedankt Wim, Jurgen, Jeroen 
en Nicole. Mark, het is jammer dat er zo weinig 
van in dit boekje terecht is gekomen maar ook wij 
hebben heel wat ‘gespeeld’ in het lab. Bedankt 
en succes in New York. Marcello and Michael, 
maestro and Meister of recombinant USP3, too 
bad I haven’t had the time to do much with it, 
but that is going to be a great tool. Paul, voor 
preB expertise kon ik bij jou terecht. ‘Enne, dit 
is gewoon mijn werk he.’ Okee okee… Heinz ook 
bedankt. Manon en Conchita, en van nog langer 
geleden, Sari: colony survival assays zijn best leuk 
als je weet hoe het moet. Conchita, you take your 
teaching very seriously and I really appreciate all 
the time you reserved for me. Ingrid, bedankt. Je 
bent een prettig mens en dankzij jou werd mijn 
FACS een stuk betrouwbaarder. Wouter, lekker 
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us in Melbourne. Thanks and see you soon, dear 
Sutherlands, Nesbits and Bradleys, Duscios and 
all the members of Dave’s fitness/dinner club 
(please select what’s more appropriate). 

Ian and Dianne, thank you very much for your 
support, patience and engagement.  This may 
not be a PhD in common sense, but it is a start :). 
Leigh, if all goes well, I may be able to hand you 
my book in person in October. Looking forward! 
De familie Vissers – bedankt allemaal! Chris en 
Peer, bedankt voor jullie aandacht voor de grote 
en kleine gebeurtenissen in ons leven. Mijn 
grootouders, ook al weer even overgrootouders: 
overgroot-oma’s Frank en Vissers, we komen 
gauw eens met Oskar spelen. Opa Vissers, je 
interesse voor mijn werk heeft veel voor me 
betekend. Ik voel me geprivilegieerd dat ik dit 
boekje aan jullie mag overhandigen. Lidewij en 
Ferdinand, jullie zijn een mooi stel. Benieuwd wat 
de komende jaren jullie gaan brengen. Thomas, 
kerel, succes in je nieuwe huis en ik hoop op alle 
goeds voor jou. 

Papa en mama, ik kan me geen betere ouders 
wensen. Bedankt voor al jullie steun. Nog even 
en jullie zijn vrij, veel plezier in de volgende fase 
van jullie leven. 
 
Oskar, vriendje, in zes jaar heb ik niet zoveel 
geleerd als jij in één week. Wat is het een 
geschenk om jouw papa te zijn. 

Kate, I am so lucky to be in our team with you. 
With you on my side, I can climb Cradle Mountain, 
finish my PhD, raise our little family and live our 
life together. Here we go on our next adventure. 
Thank you. 

filmen! Baoxu, thanks for friendship throughout 
the years, all the best to you and Xiaohang. 
Annemieke, Paul en Huib, ik heb genoten van het 
werken met jullie en de positieve vibe op jullie 
lab. Tot slot all my buddies from retreats, borrels 
and courses – Marieke van der V., Annette, Johan, 
Jeroen, Eva, Tanja, Ewa, Niek, Janneke, Judith, 
Petra P, Sjoerd, Mirjam en Hans te P. 

Je hoeft op het NKI niet alles zelf te doen, want op 
de achtergrond is een ruggengraat van faciliteiten 
actief met toegewijde mensen. Minze en Erwin, 
bedankt voor alle ampullen. Roelof voor de 
sequenties en ongeduld-tolerantie. Lauran en 
Lenny, Frank en Anita, nooit vonden jullie mijn 
vragen (merkbaar) te dom, een prestatie op zich. 
Bedankt schoonmakers (Antwi, fellow father, 
where are you?) en dames van de spoelkeuken, 
zonder jullie werd het lab binnen één dag een 
nog grotere puinhoop. 

Wetenschap is waardevol, leuk en spannend 
maar het is ook goed om af en toe even met 
mensen om te gaan zonder over epistase, 
minipreps en peer review te praten. De yoga 
dames en heren en juf Gerda en meneer René, 
iedere woensdag een diepe zucht door ons heen 
laten gaan en we kunnen er weer tegen. Het AzG 
Tour for Life team 2010, met jullie heb ik een 
hoogtepunt meegemaakt, bedankt allemaal! 
In mijn laatste jaar in het NKI kregen we Oskar. 
Overdag heb ik toch door kunnen werken dankzij 
de goede zorgen voor hem van Aicha en Helga. 
Lieve dames, hartelijk bedankt! Matthijs en 
Noortje: bedankt voor de gezelligheid altijd en 
Matthijs, kerel, heb je je pinguin pak al geregeld? 
Claudia, studievriendin, nog heel even en dan 
ben je zelf ook aan de beurt, ik ben trots dat ik 
naast je mag staan. Paul, Titia and Miles, I hope 
you find enough like-minded people in Tasmania 
so we can come woofing. Dag Sieb en Maria, en 
nu een Holtkamp taartje! Irvin and Mercedes, it 
has been good to have you around in Europe, 
glad things are coming together for you back 
in Chicago. Irvin, I am very proud to have such 
unique and beautiful cover art made by you my 
dear friend, thanks a lot. Ying, I miss you! I hope 
you and Mircea will come to visit soon. Thanks 
Phoebe and Arabela, I hope you like the book.
A lot of good friends and family are waiting for 




