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Dankwoord 

Nu mijn proefschrift af is, is het moment om het laatste stukje te schrijven, dit 
dankwoord. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier aan dit project gewerkt. Er 
waren natuurlijk moeilijke momenten, maar nu kijk ik met voldoening terug op mijn 
promotie onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek doe je niet alleen en daarom wil ik 
graag een aantal mensen bedanken. 

Allereerst wil ik mijn promotor Klaas bedanken voor de mogelijkheid om te 
promoveren op dit project. Jouw begeleiding van de afgelopen jaren heeft geleid tot dit 
proefschrift. Dank je voor de discussies en je commentaar. Of het nu postief of kritisch 
was het heeft mij geholpen om dit project goed af te ronden en voor mij persoonlijk om 
te groeien als wetenschappelijk onderzoeker. 

Johnny, jij bent als dagelijks begeleider zeer betrokken geweest bij mijn 
onderzoek. Dank je voor de begeleiding. Jij hebt mij wegwijs gemaakt in het labwerk 
dat bij mijn onderzoek kwam kijken. Het was iets scheikundiger dan ik gewend was, 
maar met jouw hulp heb ik het me eigen gemaakt. Ook de begeleiding buiten het lab 
was voor mij van grote waarde. Ook nadat je de UvA had verlaten heb je nog veel tijd 
gestoken in de manuscripten die nog niet af waren. 

Als promovendus is het belangrijk in wat voor onderzoeksgroep je werkt. Ik 
wil dan ook mijn collega’s bedanken van de Molecular Microbial Physiology groep 
voor de prettige sfeer, wetenschappelijke discussies en de praktische hulp op het lab en 
daarbuiten. De afgelopen jaren zijn er te veel collega’s geweest om iedereen 
afzonderlijk bij naam te noem. Toch wil ik er een aantal apart noemen. Ten eerste Jos, 
die mij op het lab veel heeft geholpen. Met een lab probleem kon ik altijd bij je terecht. 
En ik heb bijna mijn hele tijd op de UvA samen met je op een kamer gezeten. Dank je 
voor je hulp en de gezelligheid. Een andere collega met wie ik bijn de gehele tijd de 
kamer heb gedeeld is Jeroen. Dank je voor je hulp met van alles en nog wat. Van 
computer problemen to mijn werk aan Bacillus subtilis. Ik ben dan ook blij dat jij mijn 
paranimf bent. Aleksandra, since two years you work in our group also on 
photoreceptors. Thanks for the good time in our office and in the lab. I am glad you are 
my paranimf. Natuurlijk, moet ik ook Dennis bedanken voor alle hulp op het lab. 
Zonder jou zou het lab niet zo goed draaien. Ik wil ook mijn stage studenten bedanken 
die ik heb mogen begeleiden. First Kush, (however you were not really a student, you 
already had your master) a year long you have done many experiments for us. Thanks 
for all this work and good luck with your own PhD project. De andere twee studenten 
die mij enkele maanden hebben geholpen zijn Kim en Roberto. Dank jullie voor het 
labwerk dat jullie gedaan hebben. Ook de overige leden van andere (REC-)SILS 
groepen wil ik bedanken voor de prettige sfeer in het lab en tijdens presentaties, maar 
vooral ook tijdens theedrinken en lunchen. Ans, Bondien en Maartje van het 
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secretariaat, dank voor alle hulp bij de zaken die er buiten het onderzoek bij komen 
kijken en geregeld moeten worden. 

De afgelopen jaren heb ik samengewerkt met diverse mensen van buiten onze 
groep. Ik wil al deze mensen graag bedanken voor de goede samenwerking. De 
samenwerking met  Biofysica groep van de VU was prettig en heeft geleid tot een aantal 
mooie publicaties, onder andere hoofdstuk 3 van dit proefschrift. Voor hoofdstuk 4 
hebben we samengewerkt met Hans en Rolf Boelens van de NMR groep in Utrecht. I 
would also like to thank Delmar Larsen and Beth Carroll from UC Davis for the 
collaboration. 

Naast inspanning is ontspanning ook belangrijk. Ik wil mijn vrienden bedanken 
voor de nodige afleiding. Susanne en Maike jullie zorgen al jaren voor de nodige 
ontspanning en steun. Verder wil ik mijn studie-vriendinnen bedanken. Anne, Eva en 
Freya fijn om met jullie over het promotie onderzoek en allerlei andere dingen te 
kunnen praten. Mijn andere vrienden wil ik ook bedanken voor alle gezellige 
momenten. 

Ook bij mijn familie kan ik altijd terecht voor ontspanning en steun. Mijn 
(stief/schoon) ouders, Gea en Rob, Jeen en Monique, Jeanneke en Henk, en mijn 
(stief/schoon) zussen en broers: Sietske en Allan, Arnoud en Grianne, Willem en 
Sabine, Oscar, Tamara en Melchior, Iris, Peter en Marieke, dank voor jullie intresse ook 
al begrijpen jullie niet zo goed waar mijn onderzoek overgaat. Daarnaast bedank ik 
jullie ook voor het oppassen op Marten, speciaal mama en Jeanneke. Zonder jullie twee 
zou ik nu nog aan het schrijven zijn. 

Als laatste wil ik de mensen bedanken die iedere dag met mij te maken hebben, 
Arjan en Marten. Arjan ik weet dat je soms gek van mij kunt worden, maar je steun en 
aanwezigheid zijn belangrijk voor mij. Bij jou is het fijn thuis komen na een drukke dag 
op de UvA. Ik waardeer dat wij gezamenlijk de zorg voor Marten (en voor de 
toekomstige baby) delen. Ik heb het enorm getroffen met jou. 

 
 




