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Time is what prevents everything from happening at once. ~John Archibald Wheeler

Deze quote mag dan komen van de bedenker van de atoombom en de termen 
‘zwart gat’ en ‘wormhole’, iedere PhD student weet natuurlijk dat dit helemaal 
niet waar is. Eerst ben je 4 à 5 jaar bezig met je proefschrift voor te bereiden en 
dan in de laatste 6 maanden ‘komt alles samen’, dat wil zeggen ‘alles wat nog niet 
af was moet nu op dubbele snelheid gedaan worden’.

Gelukkig is alles inmiddels, op het moment dat je dit leest, succesvol afgerond. 
Het waren bijzondere jaren op het NKI voor mij. De jaren waarin ik erachter kwam 
dat de ‘wow, als dit waar is zou dat een enorme doorbraak betekenen!’ momenten 
vervangen werden door ‘hmm, dit prachtige resultaat zou wel eens kunnen betekenen 
dat ik ergens een foutje heb gemaakt’. Maar belangrijker: de jaren waarin ik erachter 
kwam dat doorzettingsvermogen een ontzettend waardevolle eigenschap is en 
adviezen en kritieken van anderen aannemen je alleen maar verder brengt.

Als eerste wil ik graag mijn directe begeleider en promotor bedanken. Lodewyk, 
ik heb veel van je geleerd. Juist doordat je manier van werken zo anders is dan de 
mijne heb je me veel gebracht. Natuurlijk leverde dat wel eens strubbelingen op, 
maar altijd met de kwaliteit van het  uiteindelijke werk op de eerste plaats. Jij hebt 
me geleerd dat de details van een experimenteel stuk werk net zo belangrijk zijn 
als het concept en idee, iets wat ik nogal eens vergat. Ook heb ik het ontzettend 
gewaardeerd dat je altijd open staat voor discussie en tijd vrij weet te maken voor 
alle vragen. Ik wens je enorm veel succes met het managen van de zo gegroeide 
groep en hoop dat je samenwerkingen tot nog veel meer wetenschappelijk 
successen zullen leiden, ik hou de literatuur in de gaten!

Ik verkeer in de luxe positie dat ik maar liefst twee promotores heb. Sjoerd, 
jouw klinische kijk op mijn werk en je ongelooflijke optimisme (‘dit levert ons het 
low-hanging fruit op!’) hebben mij bijzonder gestimuleerd in mijn werk. Ik vind het 
ook ontzettend knap dat het je met zoveel verschillende taken en verplichtingen 
lukt om zulke waardevolle input te leveren en nieuwe manuscripten binnen een 
week weer weet terug te sturen. Heel erg bedankt voor je steun en dat het ‘fruit’, 
of het nu low-hanging of high-hanging is, moge blijven komen.

De leescommissie wil ik bedanken voor het doorlezen van het manuscript en 
de geinvesteerde tijd. Met een mix van gezonde en licht angstige spanning kijk ik 
uit naar jullie vragen bij de verdediging!

Een proefschrift maak je nooit alleen. Van de discussies en directe samenwerkingen 
met collega’s heb ik het meest genoten tijdens mijn promotietraject. Ik denk dat dit 
ook tot uiting komt in de drie gedeeld eerste auteurschappen die in dit proefschrift 
te vinden zijn. Lorenza, ik weet niet hoe goed je Nederlands inmiddels is, maar 
vast goed genoeg om dit te begrijpen: bedankt! Onze samenwerking verliep heel 
natuurlijk waarbij we elkaar goed aanvulden. Dit heeft geleid tot misschien wel 
mijn soepelste publicatie in dit boekje. Ik wens je heel veel geluk in je werk en in je 

271



DANKWOORD

leven met Hans en Giovanni. Sjoerd, ‘vlotjes’ kun je onze gezamenlijke publicatie 
niet echt noemen, maar ik denk dat we het met auteurs op zoveel verschillende 
plekken toch erg goed hebben gedaan. Heel veel succes met je eigen promotie 
en je werk als onderzoeker-chirurg..? Marc Jan, mijn eerste en enige student. De 
enorme bergen data die jij genereerde waren soms wat veel voor mij om door te 
werken, maar ik ben trots op het uiteindelijk resultaat. Heel veel succes met je PhD 
in Groningen, het gaat je zeker lukken! Laura, ook jij bedankt, je niet-aflatende 
energie om MammaPrint tot een succes te maken zijn een inspiratie.

Esther, deze keer ga ik het wel goed zeggen: mijn CTMM project genoot 
met de biologische kennis. Grappig om te zien dat er in het begin nog wat 
zorgen waren of we elkaar niet teveel in de weg zouden gaan zitten. Ik heb 
echt alleen maar heel veel aan je gehad en bewonder je nauwkeurigheid en 
georganiseerdheid (die ik zelf soms mis). Ik ben blij dat wij samen konden werken 
aan dit project en wens je heel veel succes met je nieuwe positie en natuurlijk 
met Lars en Anna. We zien elkaar vast in onze buurt, ik ben te herkennen aan de 
zwarte kinderwagen. Lennart, bedankt voor al het geduld dat je met me hebt 
gehad, een computernerd labtechnieken aanleren valt niet mee. Hopelijk heb ik 
je nog wat computerkunde bij kunnen brengen met ons database project. Veel 
succes met je nieuwe huis en je verdere werk! Jelle (Wesseling) en Petra, bedankt 
voor alle input en discussies tijdens de CTMM meetings, ik heb zoveel geleerd en 
ben echt blij in zo’n multidisciplinair project te hebben mogen werken. 

Guillem, I really enjoyed your positive attitude, no sarcastic comments from 
you when I didn’t understand something! Your help has been invaluable and I wish 
you all the best in Paris. Sander, Andi, Magali, Nicos, and Nicola, our ‘incubator 
meetings’ were full of ideas, now we only need to wait for one of those ideas to 
come to full fruition! I’ve really enjoyed discussing work with you and I’m thankful 
for your last minute advice, just hours before my thesis hand-in deadline. Best 
of luck with your careers! David, om je verhalen over je vorige banen heb ik veel 
gelachen. Ik ben benieuwd wat je over deze tijd te zeggen hebt straks. Chris, 
Martin, Jeroen, en Wouter, jullie waren de mensen tegen wie ik op kon kijken 
toen ik begon in de Wessels groep. Theo, jij kwam wat later, maar ook jij komt 
van de Wessels school natuurlijk. Supermooi om te zien dat jullie het allemaal zo 
goed doen na jullie promotie. Ik ga dan wel niet direct verder in de wetenschap, 
het is een geruststellende gedachte dat ik uit dezelfde kweekvijver kom. Ewald, 
roomie, thanks for all your mathematical insights, I’m happy you always found the 
time to help out and think along during my moments of statistical despair. Huib, 
ik kon een glimlach vaak niet onderdrukken als Annegien weer haar wensen aan 
je duidelijk kwam maken op onze kamer, maar je hebt je goed geweerd en het 
systeem is live. Succes me je verdere studies! Johann, Christine, and Hayssam: 
you were the guys from ‘the other side’ when we were still on the P2 floor. I’m 
sure you called us ‘the other side’ too and I’m very grateful for your help and 
discussions. Good luck with your PhDs and further work. Sidney, I really think it’s 
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great that you pursued your interests and joined our group. Best of luck with your 
company. René, Roderick, en de rest van B7, de nieuwe collega’s, jullie vormen 
de ‘wet lab’ tegenpool van de ‘dry lab computer guys’. Ik hoop dat er nog veel 
mooie samenwerkingen gaan volgen.

Ok, hoe ga ik alle andere mensen op het NKI bedanken die mij hebben geholpen.. 
ik dacht eerst op alfabetische volgorde, maar ik ga toch maar voor de willekeurige 
volgorde: Rik, ik denk nog steeds dat jij ook gewoon ondernemer moet worden, 
maar heel veel succes in de US, ze zullen je daar niet snel ‘vergeten’ (houden ze 
daar ook van flauwe grappen?). Dalila, niet helemaal willekeurige volgorde, jij ook 
heel veel succes, met al het gedoe waar jij doorheen hebt moeten werken denk ik 
dat het voor jou een eitje gaat worden daar! Marieke (van K), ik hoop dat je mij, als 
kersverse vader, nog steeds blijft uitnodigen voor feestjes, ik bedoel: ik heb je nog 
maar in 5% van al je outfits gezien, toch? Maaike and Izhar, sometimes it creeps me 
out that our sons were due on the exact same date, but then I stop thinking about 
it. Will you be raising Tom to be a scientist? I still have not decided, let’s discuss 
next time! Anna, bedankt voor de leuke borrels, veel plezier in de zon.

Ron, mijn werk op het NKI begon bij jou. Bedankt voor het altijd luisteren naar 
mijn soms totaal naïeve vragen, ik heb meer over biologie geleerd in de twee jaar 
bij het CMF dan in alle tijd daarvoor. Jouw nuchtere kijk op de wetenschap kan ik 
erg waarderen, je verhalen over het leven nog meer. Succes met de faciliteit, ik ben 
benieuwd hoe deze er over 5 of 10 jaar uitziet. Arno, mijn eerste mentor, een beetje 
geintimideerd was ik wel door jou. Maar ja, na een tijdje wen je ook weer aan die 
precisie kwinkslagen. Bedankt voor al je hulp, super hoe jij bereid bent om dingen uit 
te leggen. Marja, Daoud, Wim, Cor, en Mike: het was een mooi clubje bij het CMF. 
Bedankt voor de gezellige tijd. En ik zie jullie snel weer op een visweekendje hoop ik!

Roel, Geert, Rik, Robert, Robin, en Michiel, bedankt voor het laten spelen 
in jullie sterren zaalvoetbal-team. Jammer dat het uit elkaar gaat vallen met de 
nieuwe richtingen die iedereen op gaat. Ik wens jullie veel succes waar jullie 
ook heen gaan. Albert, succes met je patent en bedankt voor de leuke tijd in 
Florida. Francesca, so happy to see you doing so well, you’re a classic case of 
‘perseverance will get you a cell paper’.. well, something like that anyway. Kitty, 
het lijkt alweer zo lang geleden dat je op het NKI was, fijn dat het zo goed gaat in 
Edinburgh. Gaan we nog een keer terug naar Werchter met onze nieuwe families? 
Johan, Jeroen, en Guus, het begon op H2 en na een aantal omzwervingen een 
weerzien op B7. Bedankt voor de feestjes. Karin, het was een bijzondere tijd, ik 
hoop dat het gaat lukken met je eigen praktijk! Rogier en Bert, zoveel gelachen 
om jullie, eigenlijk jammer dat ik jullie niet vaker zag. Linda, bedankt voor alle 
leuke borrels. Monique, de dag met onze voorlichtingsstand ergens in Utrecht 
was even slikken, maar ook wel leerzaam. Heel veel succes met je werk!

I didn’t cry when P2 was torn down, but I did heave a little sigh. Selvi, and 
Seng, thank you for allowing me to escape the computer every now and then and 
get some cookies from your room. Charlotte, you little nomad, have you been 

273



DANKWOORD

placed in every room on P2? I’ve gotten to know you a lot better lately and you are 
definitely my favourite French person now! Really too bad that you’re going back to 
France.. can’t your family move to Holland instead? Janneke, Ariena, Wendy, Serge, 
en Alfred, jullie waren er als ik aankwam op het NKI en als ik wegging. Bedankt 
voor de leuke borrels in de ‘pantry’. Jos, bedankt voor de inzichtvolle commentaren 
tijdens de werkdiscussies, mijn werk is er zeker beter van geworden. Henne, jouw 
sessies met Arno waren eigenlijk mijn eerste contact met de echte biologie op 
het NKI. Ik moest altijd erg lachen om jouw directe benadering van mensen. Veel 
geluk gewenst, in je werk en met je gezin. Metamia, Karin (de Visser), Marieke 
(Vollebergh), Chris, Rinske, en Sjoerd (Klarenbeek), ook jullie enorm bedankt voor 
de interessante werkdiscussies. Sven, I feel privileged to have worked with you. You 
are always open to ideas, but more importantly, you’re willing to try them as well. 
Best of luck in your career! Piet, niemand kan ontkennen dat je een bijzonder figuur 
bent. Maar ik kan niets anders dan bewondering hebben voor zo’n toewijding aan 
de wetenschap, niet alleen in jaren maar ook in integriteit en doorzettingsvermogen. 
Bedankt ook voor het historisch perspectief op de wetenschap. Henri, toewijding 
is op jou zeker ook van toepassing, bedankt voor de leuke nieuwtjes en uitleg over 
de ‘inner workings’ van het NKI. Zorg goed voor het NKI! Joanna, you’re almost 
there! You never gave up and the results are there. Good luck in your career and 
with Maarten. Arantxa, my favourite Spanish person! Making a joke always feels 
good with you, everybody knows you won’t let us down and not laugh. Marieke 
(Peuscher), net voor mij klaar zodat ik alles aan je kan vragen over promoveren aan 
de UvA. Bedankt voor de leuke borrels en veel succes in Londen.

People at Memorial-Sloan Kettering Cancer Center, thank you for letting me 
work in your group and involving me in the TCGA project. Chris and Niki, thank 
you for all your help. Armida en Jasper, jullie waren mijn ‘Dutch connection’ in 
mijn tijd in New York, bedankt voor het wegwijs maken in de stad. Thalia and 
Aleks, thank you for showing me around and helping me out. 

Een PhD kun je niet voltooien zonder mensen buiten de wetenschap, de mensen 
die er waren vóór het NKI en die er ook ná het NKI nog zullen zijn. Jelmer, bedankt 
voor de talloze flauwe grappen, wij gaan het helemaal maken als ondernemers, ja 
toch niet dan? Bas, zo grappig om je vragenvuur aan te horen als ik mijn werk op 
het NKI probeerde uit te leggen, ik hoop nog lang van je kritische blik gebruik te 
kunnen maken. Marloes, Kuna, Steven, Paulien, Rosa, en Anke, de volgende fase 
van ons leven is aangebroken! We kunnen niet meer terug! Dat we elkaar maar veel 
mogen blijven zien, ookal wonen we niet allemaal meer in dezelfde stad. Nynke, 
Marije, Hans, Romano, Folkert, Sjaak, Elinoor, Floris, Quirine, Albert, Marc, Alex, 
Irene, Eylard, Susan, en Madelein, van studententijd naar promotietijd vol grappen, 
laten we die lijn gewoon door blijven trekken! Kore, fijn dat we elkaar nog zien, en 
wat leuk dat jij ook bezig bent met een promotie. Veel geluk gewenst. Vicki and 
Stephen, in a way my PhD started during our MSc in Dublin, it was great to see you 
again in the US. I hope to see you again soon! Andreia, I’m so sad to see all the 
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things you had to go through, but I’m so happy that you managed to do so and that 
you kept smiling. I wish you all the happiness in the world. 

Rian, Aart, Melisse, Maarten, Anne, Leone, en Laura, het voelt altijd weer 
vertrouwd om met jullie te praten, jullie zijn mijn tweede familie om bij thuis te 
komen. 

En dan mijn paranimfen. Jelle, natuurlijk was ik je niet vergeten. Tof hoe jij 
altijd in bent voor alles, ookal ben ik het niet met elke wilde theorie van je eens. 
Bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn, maar na die woning was je me natuurlijk 
nog wat verschuldigd ;) Lieve Elske, zo leuk dat je zo blij was om mijn paranimf 
te zijn. Ik ben echt trots op mijn ‘kleine zusje’. Heb je al gemerkt dat ik zoveel 
mogelijk probeer om ‘zus’ te zeggen in plaats van ‘zusje’? Samen hebben we al 
heel veel meegemaakt, bijzonder hoe sterk jij bent, bijzonder hoe onze band is. 
Lieve papa, het is niet altijd makkelijk om onze liefde voor elkaar te tonen, maar 
als ik in bedekte termen hoor dat je trots op me bent ben ik blij, niet alles hoeft 
altijd expliciet gezegd te worden. Lieve Jeanette, jij maakt het leven van mijn 
vader mooier en ik ben blij dat wij je straks ‘Oma’ kunnen noemen.

Lieve mama, zo jammer dat jij er niet meer bent. Ik denk dat je trots op me 
geweest was, en op een bijzondere manier denk ik dat je ook trots op me bent.

Lieve Dilek, ‘Time is what prevents everything from happening at once’. 
Misschien was het niet allemaal ‘at once’, maar mijn leven is zoveel veranderd het 
laatste jaar. Ik ben blijer, vermoeider (maar de babygidsen zeggen dat dat over 
gaat), completer, maar vooral gelukkiger door jou. Ik kijk uit naar de rest van ons 
leven, wat kunnen we samen niet aan?

En als laatste, diegene die dit nog helemaal niet kan lezen, lieve kleine Max. 
Je kunt nog niet veel meer dan eten, drinken en scheetjes laten, maar ik hou nu 
al van je. Word jij later ook wetenschapper?
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