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vissenwetenschap, leerde mij veel 
technieken en stond erop dat ik gelijk 
naar de internationale zebravis meeting in 
Madison, USA, ging. Super! Ook de vele 
discussies, die soms wel eens hoog opliepen 
(“read the f*cking manual”), waren altijd 
uitdagend en je gedachtes en ideeën 
hebben enorm bijgedragen aan de vorming 
van mijn wetenschappelijk denken. 
Thanks! Nu, in deze laatste fase van mijn 
PhD, zien we elkaar helaas wat minder. Jij 
zit nu in Leiden, terwijl ik dit proefschrift 
voornamelijk thuis heb geschreven. Anna: 
ik hoop dat je een geweldige tijd in Leiden 
tegemoet gaat! Dank je wel voor alles!!!! 
(Een van de voordelen van je nieuwe baan 
in Leiden is wel dat je nu (eindelijk!) lessen 
in de Nederlandse taal volgt. Daarom ook 
dit stukje in het Nederlands!)

Bruce (aka “the Leaking One”), without 
you, this thesis wouldn’t exist. From 
taking care of the fish and the fish 
facility, performing literally thousands of 
genotypings and in situ hybridizations 
to the generation of endless amounts of 
probes and the actual injection of the 
ZFN for the generation of the ring1b 
mutants, you did it all! As innocent young 
technician you joined our lab, and thus 
also the Dirty Triangle. It must have been 
a weird experience… However, you told 
me a couple of times that you missed that 
time. Who would have thought! 
It was sad to see you leave our small group, 
but wonderful to know that you received 
your Master’s degree and are now starting 
a PhD yourself. By now, you are prepared 
to endure all the involved suffering (oh no, 
not again, it hurts!). The first grey hears are 
already visible: that is a good start! Don’t 
forget to invite me to your first paper 
borrel :-). 
On a more social-off work-level: you also 
introduced me to the real Chinese cuisine 
(Foe Yong Hai, what’s that??). Not only 

Dankwoord
Als wij nu doctors waren… 

wie timmerde er dan?

Maarten, natuurlijk wil ik jou, mijn 
promotor, als eerste bedanken. Ondanks 
dat we elkaar misschien niet zo heel vaak 
hebben gesproken in de afgelopen jaren, 
heb je zeker een grote bijdrage gehad 
in mijn ontwikkeling als zelfstandig 
wetenschapper. Je hebt nooit gezegd dat 
ik echt niet of iets echt wel MOEST doen. 
Hierdoor voelde ik mij altijd vrij om mijn 
eigen ideeën te ontwikkelen en uit te 
voeren. Maar ook was er genoeg ruimte 
om fouten te maken, wat in mijn ogen 
minstens zo belangrijk is. Maarten, dank je 
wel voor de afgelopen zeven jaar. Ik had ze 
niet willen missen!

Anna-Pavlina, mijn copromotor en 
dagelijkse begeleidster. Het is alweer zeven 
jaar geleden dat ik voor je kwam werken. 
Bijna een eeuwigheid. Om kort de situatie 
voor eenieder te schetsen: nadat je had 
besloten dat je mij als oio ging aannemen, 
wilde je dat ik zo snel mogelijk zou gaan 
beginnen (het liefst de dag nadat ik had 
gesolliciteerd). Dat was makkelijker gezegd 
dan gedaan, aangezien jij nog dagelijks op 
het Hubrecht werkte en er nog nog geen 
vissenlab op het NKI was gebouwd. Om 
de tijd te overbruggen ging ik dus ook 
forensen naar het Hubrecht. Na een klein 
half jaar was het echter zover: het vissenlab 
werd opgeleverd en de eerste vissen 
konden we verhuizen naar Amsterdam. 
Spannend! Hoewel de verhuizing van de 
vissen naar het NKI goed ging, moesten 
we toch constateren dat er meer vissen 
doodgingen dan ons lief was. Het duurde 
maar liefst een jaar voordat het systeem 
stabiel werd en het onverwacht doodgaan 
van op het oog gezond uitziende vissen 
stopte. Desondanks heb ik in dit eerste 
jaar heb ik veel geleerd. Je introduceerde 
mij in de wonderlijke wereld van de 
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ideeën ontstaan soms tijdens kerstborrels)

Ons P1  kantoortje:
Vroeger, toen er nog een P-gebouw was, 
deelde ik het kantoortje (naast Bruce en 
Anna-Pavlina) met Ellen, Els en Marleen. 
Een heleboel geblabblablablablablabla 
en nog meer geleuter was het resultaat. 
Wellicht niet de meest geschikte ruimte 
om een paper te lezen, maar wel gezellig! 
Zeker als er dan weer een vogel begon te 
tsjilpen (Ellen, welke website bekijk je nu 
weer??). Marleen en Ellen, ook jullie erg 
bedankt voor het verzorgen van de vissen. 
Ik zie Ellen nog op de grond zitten voor 
de Artemia bak :-). Het zag er niet erg 
comfortabel uit… 

Some MvL-labmembers from the past:
Erwin, Panthea, Petra en Sophia. Toen ik 
begon met mijn PhD waren jullie (er) al 
bijna klaar (mee). Jullie hadden al ervaren 
wat ik nog moest meemaken. Dat was 
ergens hoopgevend: uiteindelijk lukt het 
wel!!! Bas en Hans, de Jut en Jul van het 
Van Lohuizenlab(?). Voor degenen die het 
niet (meer) weten (uit het oog, uit het hart), 
Bas en Hans deden iets met Drosophila. Van 
Hans hebben we enkele jaren geleden al 
afscheid genomen (Hans ging werken voor 
die andere Hans). Bas heeft een stuk langer 
volgehouden, maar is ook afgelopen jaar 
ervandoor gegaan. Bas en Hans: het was 
leuk! Bart, Jaap en Koen: ook jullie zijn al 
een tijdje weg, en ik/we mis(sen) jullie nog 
altijd. JB and Karim, it was fun working 
with you guys. I will never forget JB’s 
fascination for Dutch music: thanks a lot 
for introducing me to Starla. And mister 
Movember 2010, you were the lab-DJ. It’s 
quiet without you…. 

Present MvL-labmembers:
Betty, Cesare, Gaetano, Michaela: the 
Italian invasion. Despite your presence, 
my Italian has not really improved. Only 
some words here and there (most not really 
suitable for daily use (Thanks Cesare)), it’s 

did we eat little duck tongues as 5 o’clock 
snacks, but you also invited me and Aniek 
as well as Anna, Thassos and kids to your 
place to enjoy the result of your cooking. 
Great food and even better company. 
Bruce, Thanks a lot for everything!! It was 
a great time! (at least from my perspective 
:-)

Fietsers en een paar andere oio’s die 
ongeveer tegelijkertijd met mij begonnen 
zijn:
Joep, Jaco, Joanna (zie verderop voor meer 
Joanna), Marieke, Marjon en zeker niet te 
vergeten Annabel en Inès. Annabel, Inès: 
het was echt heel gezellig om met jullie op 
de afdeling te werken. Ik had graag nog 
een paar extra jaar met jullie doorgebracht! 
Marjon: wat heb je eigenlijk tegen kaneel? Jij 
was de eerste van ons die glansrijk de PhD 
titel mocht (en natuurlijk mag) dragen. Het 
kon dus toch! Nu, een paar jaar later, blijkt 
dat ook de rest van het zooitje genoeg heeft 
gepresteerd om te mogen promoveren. Wie 
had dat gedacht! Marieke: tsja, wat moet 
ik zeggen/schrijven… we kennen elkaar 
al meer dan 12 jaar. Lijkt me duidelijk 
dat dit niet in een zinnetje valt samen te 
vatten. Om er toch iets uit te lichten: een 
hoogtepuntje vond ik toch wel het filmen 
en monteren van Joep’s promotie filmpje. 
Jaco en Joep: de fietsers. Helaas is het voor 
mij de laatste twee jaar niet meer gelukt 
om mee te rijden. Natuurlijk omdat mijn 
bagger knie niet meewerkte, maar zeker 
ook vanwege het onzalige idee om op 
zaterdag vroeg in de ochtend (half acht!!) 
te gaan fietsen. Dat was voor mij natuurlijk 
geen optie. Joep: enorm veel plezier aan 
de andere kant van de aardkloot. Ik zal je 
missen!! Jaco: Jou zal ik niet missen, want 
jij blijft (net als ik) voorlopig gewoon in 
Amsterdam wonen :-). Heb jij nu al een 
datum??? In ieder geval wel al een nieuwe 
baan!!! jeee!!!!!  (hoorde ik ook pas via 
Huub op het afscheidsetentje van Kate). 
Jaco en Joep: ook echt Super dat jullie 
allebei mijn paranimfen zijn!!! (de beste 
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Alleen al omdat je de enige bent die ik ken 
met een Star Trek uniform! Maar natuurlijk 
ook vanwege je voorliefde voor fotografie 
en de whisky. Dit brengt me dan natuurlijk 
bij Natalie: Jee, Natalie! Thanks voor alle 
opbeurende praatjes in de loop der jaren. 
Soms was het echt nodig! Waseem and 
Andrej: my darts buddies. Although we 
only started to play after the move to H4, I 
greatly appreciated our matches; it was an 
essential part of the process that ultimately 
led to this thesis. I know that our skills 
are not great, but it was always fun to see 
the launching of the Pakistan missile or to 
see another Biggus Dickus. Waseem: erg 
aardig van je dat ik altijd je pipetten mocht 
lenen! Was altijd erg handig! Lorenzo: 
another year, another Italian. However, 
you brought important knowledge to the 
lab: how to brew your own beer! Since 
then, I joined the brewing (and drinking) 
more than a few times. It is Great fun. Keep 
up the good work! 

Some Peeper-associated colleagues:
Basically, there was clear time-based 
division. The first batch Peepertjes 
comprised Liesbeth, Marjon, Thos and 
Thomas. The second batch Joanna, Judith 
(including Flo and Lena), Patricia and 
Sedef. Laat ik beginnen met degenen 
die het NKI alweer lang geleden hebben 
verlaten. Het eerste wat bij me opkomt 
is: wow, is het alweer zo lang geleden??? 
Soms lijkt het als gisteren dat we bij L&B 
whisky zaten te proeven of op een weer 
uit de hand gelopen borrel Piet van P2 
haalden. Thomas, nu is het mijn beurt: 
schapenballen!! Liesbeth, leuk dat je zo 
nu en dan nog eens langs komt. Ik ga 
ervan uit dat je er ook op 1 maart bij bent! 
Thos, after you left, we never had another 
whisky tasting, despite our promises. You 
were clearly the Organizing One. Thanks! 
Marjon: zie hierboven…  
Then the second batch Peepers. Joanna, as 
you asked me to write: thanks so much for 
asking me to join the skating lessons! You 

clear that I am not such a language master 
as Waseem. Anyway: thanks a lot for 
everything! For you being you, the great 
food/dinners and of course the alcoholic 
beverages that you brought along. 
Martijn: Je was lang de “nieuwe” oio van 
Maarten. Ik zal nooit vergeten dat we een 
(vrijdag?) borrel hadden toen jij nog (denk 
ik) in je eerste jaar zat. Een aantal mensen 
(waaronder ik) stonden op het balkon van 
een B-etage en jij zat achter je computer 
in het P-gebouw. Wij zagen dat je aan 
een biertje toe was en dat werd je ook op 
allerlei manieren duidelijk gemaakt. Als 
Hardwerkende oio zag je dat kennelijk 
anders: je sloot de luxaflexen en ging 
onverstoord verder met het lezen van een 
of ander belangrijk artikel. Nu, een paar 
jaar later, sta je toch regelmatig als een 
van de eerste bij de verschillende borrels. 
Al doende leert men! Santi(ago): You are 
now the newbie oio! Although it seems 
you are already years at the NKI, you are 
still just getting started (that’s what I told 
people up to my fourth year). Keep up the 
good work (although I have no idea what 
the status of your project is). In only a few 
years you (and Martijn as well) will have a 
PhD degree yourself.
And then finally some other past and 
present MvL-labmembers that I didn’t 
mention so far: Anke, Alexandra, 
Daniëlle, Denise, Inka, Nienke and 
Paulien. Thanks a lot for the past year-
to-seven years (depending on when you 
started working in the MvL lab). It was 
great working/talking/drinking with you! 
(No Waseem, I didn’t forget you… see 
below).

Some Berns-associated colleagues:
Kate: You were the one that always put a 
smile on my face. Thank you for everything 
(including marrying Joep :-). John Z.: 
Super dat je al die jaren coupes voor mij 
hebt gesneden terwijl ik er onderuitgezakt 
naast zat! Andor, ook alweer een tijdje weg, 
maar wel een eervolle vermelding waard. 
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buiten onze groep die voor de verandering 
wel verstand heeft van vissen onderzoek. 
Thanks voor alle support! Roel: een 
paar jaar geleden kwam je als oio voor 
Jan-Hermen werken en je had eigenlijk 
gelijk een eerste auteur paper. Tergend 
jaloersmakend voor de andere P1 oio’s!!! 
Fra: you see: in the end everything works 
out! In your case that culminated in a great 
paper (and great borrel). Too bad that I 
missed the latter one. Kitty: long time no 
see! Was echt feest toen ik je opzocht in 
Edinburgh! Joke: ook wij hebben samen 
gestudeerd en zelfs bij dezelfde afdeling 
stage gelopen. Alleen daarom al: jee!!! 
Joke!!!! Johan: Daar waar een borrel/feestje 
was, was jij (of je stond buiten/op het 
balkon te roken). Het waren mooie tijden 
:-) Andy, Rob, Tada: my new H4 office 
buddies. Although it was brief, I highly 
appreciated our time together. Thank you 
guys!! 

Of course I would also thank all the 
members of the borrel-committee (thanks 
Johan for the list): Anna, Bastiaan, Bert, 
Carmen, Christiaan, Ewald, Guillaume, 
Gosia, Jorma, Marcello, Marco, Marieke V., 
Marit, Michiel, Monique, Niek, Norman, 
Philip, Rieuwert, Rik, Rinske and Silvia:  
Thanks for all the fun we had together! 

Also some special thanks to: Alexandre, 
André. Anthony, Arantxa, Arnold, 
Christelle, Christophe, Colin, Celia, Dilek, 
Donna, Erica, Erik, Erwin, Ewa, Fina, 
Fred, Gerjon, Giustina, Guus, Henri, 
Hilda, Huub, Ivo, Jacqueline, Jacobien, 
Jan-Hermen, Jan-Paul, Jeroen, Jitendra, 
Johan v B., John H., Karin de P., Karin de 
V., Katrin, Kristel, Leonie, Linda, Maaike, 
Mandy, Marcello, Marieke v K., Marie 
Anne, Margriet, Metello, Michael, Min-
Chul, Monique, Paul, Paul Andre, Petra, 
Rahmen, Renée, Sirith, Tanja, Ton and 
Wilbert.
En aan alle mensen die ik niet genoemd 
heb (i.e. iedereen die een e-mail krijgt 

unfortunately quit last year, but Jeroen and 
I are still going strong! Without you, Jeroen 
and I would have never completed the 100 
k. And although the “winter-camping” 
never worked out, perhaps we can organize 
an (annual) “spring-camping”? Judith, 
Patricia and Sedef (and Marjon and Joanna 
of course as well): I really missed you after 
the move to the H building. You were the 
Party people of the P building!!! Judith and 
Flo: among other things, thanks for all the 
great German food that I consumed during 
the years! The Bavarian Breakfast was 
great and I am looking forward to another 
one (yes, I am inviting myself :-). 

En natuurlijk was dit proefschrift er niet 
zonder:
Bjørn, Henk en Jolanda. Julie waren 
geweldige vissenverzorgers! Zeker Henk 
heeft ons erg geholpen met zijn handigheid 
en kunde op aquarium gebied. Altijd leuk 
om te praten over een gezamenlijke hobby. 
Jolanda: geen idee wat je nu aan het doen 
bent, maar ik hoop dat je met iets leuks is! 
Lauran en Lenny: bedankt voor alle 
microscopie hulp! Natuurlijk ook iedereen 
van proefdierpathologie: bedankt voor 
het processen van alle samples, maar 
zeker ook voor de mogelijkheid die jullie 
mij hebben geboden om zelf samples te 
dehydrateren en in te bedden. 

Some others…
Dalila, opeens was je er. En opeens was je 
er niet meer. Jammer dat je zo kort in het 
Van Lohuizen lab hebt uitgehouden. Je 
leukte de soms toch wel saaie boel goed op! 
En vergeet vooral de Sinterklaas Hakken 
CD niet! Altijd goed, zo rond december. 
En uiteindelijk toch een zebravispaper!!! 
(althans, daar ga ik alvast van uit :-). 
En Ruben, mister Movember 2009, jij 
was eigenlijk de enige buiten ons lab die 
geregeld in het vissenlab werkte (afgezien 
dan van die twee blauwe maandagen die 
Dalila er doorbracht). Het was leuk om 
eens te kunnen overleggen met iemand 
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of kreeg van Res-P1, Res-H4, Res-H5 of 
desnoods Res-mail): bedankt voor de 
geweldige tijd!!!!

Er is ook een leven buiten het NKI (ja 
echt!!). Natuurlijk heeft dat niet direct 
bijgedragen tot het tot stand komen van 
dit boekje, maar zonder jullie was het toch 
wel echt een heel stuk minder leuk!!!!. 
Daarom ook een (eervolle?) vermelding 
voor: Agnes, Bart, Elmy, Dina & Marco, 
Frieda, Hanneke, Jacqueline, Jeroen, 
Koos, Lieke, Martijn S., Martijn v S., 
Matthijs, Reina, Reinier & Sylvia, Rianne 
& Argi, Riekelt & Laura, Sil, Tesse en 
Tjibbe. Jacqueline,voor jou een paar extra 
woorden: allebei tegelijkertijd in de ww… 
en dan maar schrijven en schrijven. Er zijn 
leukere tijden… Enorm bedankt voor alle 
hulp die je me hebt gegeven gedurende die 
periode!!!!

Het laatste woord is uiteraard voor het 
thuisfront. Ub, Ingrid, Eeke, mama Corrie, 
oom Jan, Jannie en Aniek: Jullie zijn 
natuurlijk het aller-aller belangrijkst. De 
afgelopen 9 (bijna 10!) 27 en 30 jaar hebben 
we lief en leed met elkaar gedeeld. Dank 
jullie wel voor alles!!!! Ik kan me geen 
lievere ouders/zussie/vriendin voorstellen.

LOVE YOU!!!!!! 


