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Gaan tangi
Inside the lab
Outside the lab with and without science
Outside the lab without science

Gaan tangi
Het begon allemaal met een bevestigend email op 2 mei 2013 van
Leendert dat ik een van de drie goede kandidaten ben die een promotie
in zijn groep mag komen doen. Hierna volgen tal van e-mails om het
papier werk in orde te krijgen. “Had je nog plannen om op vakantie te
gaan? (Lijkt me verstandig want de PhD wordt hard werken)” stond in
een van deze eerste email berichten. We zijn nu inmiddels honderden
emailberichten, een postdoc, een PhD thesis met twee manuscripten, en
een eerste auteur publicatie verder en wordt het tijd om dit hoofdstuk
af te sluiten. ..en twee operaties!

Inside the lab
Ik ben mijn promotor Leendert Hamoen dankbaar dat ik mag
promoveren in zijn onderzoeksgroep en dat hij mij toevertrouwt om deze
projecten te mogen leiden. Vooral de manier hoe Leendert een idee tot
een publicatie ‘tovert’ en zijn liefde en passie voor de wetenschap zijn
indrukwekkend. En ook niet te vergeten is dat Leendert altijd
toegankelijk was met vraagstukken omtrent mijn projecten. Ook tijdens
het voorbereiden van de manuscripten was Leendert onverminderd
geïnteresseerd en geduldig.
Ik ben Tanneke den Blaauwen ook dankbaar voor de ontelbare
fijne discussies en adviezen zowel op wetenschappelijk als persoonlijk.
Haar kritische kijk om eerlijk en goed onderzoek te doen en ook altijd ook
het milieu in acht te nemen zijn stimulerend geweest.
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I would specifically like to thank Michaela Wenzel for being a
great colleague and friend. And noteworthy, for being a co-promoter of
my PhD thesis. I am lucky to have had you in the lab to listen to my
complaints for improvements most of the time. And also, your
collaboration, help and advice to complete my projects were
indispensable.
And a special shout out to Henrik Strahl for sharing thoughts and
discussions during my PhD. Especially, the encounters during meetings,
conferences and the collaboration in one of my projects were amazing.
These truly was unforgettable.
Also, I have to thank the current members and past members of
the Bacterial Cell Biology and Physiology lab. Especially, Nils, and Edward
for their great discussions and for that they were always ready to listen
and cheer me up whenever I felt down. Of course, our squash afternoons
were legendary to discuss science, get rid of the stress and refocus on
the projects. Thank you very much mates. Further, I would like to thank
Jolanda, Tjalling, Norbert, Laura, Alejandro, Biwen, Yonqiang, Xiaolong,
Jinglan, Gaurav, Annelies, Laureen and Elisa for making my time and my
most Monday mornings memorable. A special thanks to all the students
and visiting scientists for their wonderful insights and additions to my
experience at the BCB. I am especially thankful for Buddy, Urša, Aleesha
and Imad to have them as students in my projects. Their inputs are of
great value for this thesis. I also especially thankful for the joyful
moments we created together with the BCB group.
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Outside the lab with and without science
Hallo Dennis, David en Pieter wanneer ik verzadigd was met werk dan
stonden jullie er altijd klaar om mij op te vangen en om samen ergens
heen te rijden voor een mini vakantie. BEDANKT dat jullie mijn
paranimfen willen zijn. Het is fantastisch om jullie als vrienden en
maatjes te hebben en vooral tijdens mij PhD waren jullie vriendschap en
broederschap onmisbaar. Onze uitjes waren dan ook een goede manier
om onze bier kennis te vergroten en wanneer de kanjers PAULINE, Else
en Aafke meegingen waren de wijntjes ook niet slecht. Ook mega dank
voor Else, Aafke en mijn vriendin Pauline.
Misschien waren deze uitjes dan ook een niet te missen moment
voor Pauline die dag in dag uit met mij te maken had. Hey PAULINE tof,
dat je er altijd een luisterend oor voor mij had en dat je altijd kon
meedenken voor als ik ongepland weg moest. Ook grote dank voor jou
familie.
Also I would like to thank Magali and co from Paris for their great
collaboration.

Outside the lab without science
Hier wil ik als eerste mijn grootmoeder Kööni bedanken voor alle liefde
en wijze woorden die altijd het goede in mij naar boven haalt. Gaan tangi
fii mi lobi ku waiti ouma. En mijn lieve moeder Margriet die deed er alles
aan zodat ik de beste educatie kon krijgen en mij er altijd herinnert dat
ik de positieve reden waarom ik iets doe niet vergeet. Hiervoor ben ik
eeuwig dankbaar. Mama, gaan tangi fii tu.
228

Marie-Louise en Mieke zijn als lieve en zachtmoedige moeders
voor mij, bij wie ik altijd terecht kon voor advies, vragen en een kunstige
rust. Ik ben jullie voor altijd dankbaar dat jullie er altijd voor mij klaar
staan. Ik kom woorden te kort om jullie te bedanken voor de impact die
jullie op mijn leven en carrière hebben gemaakt. Ook voor de dank voor
Chris hierbij ben ik ontzettend dankbaar. Niettemin, ben ik het Anne van
den Ban fonds ontzettend dankbaar om mijn Europese educatie
avontuur medemogelijk te maken.
Verder, zou ik Aad en Nelleke van harte willen bedanken voor hun
steun om mijn dromen te bereiken. Jetty, je stond er als een
moederfiguur die mij gevraagd en ongevraagd advies gaf. Ik mocht zelf
bij jou inwonen tot ik een betaalbare woning vond in Amsterdam.
Hartelijk dank voor dit alles en de mooie momenten met je familie. Last
but not least ben trots en zeer erkentelijk voor Maama Nadia voor alle
liefde en wijze woorden. Vooral voor uw onuitputtelijke energie en inzet
om mij hulp te bieden zodat ik mijn jongens dromen waar kan maken.
En uiteraard wil ik nog eenieder bedanken voor alle hulp in mijn
carrière. Vooral mijn familie en vrienden thuis in Suriname en in
Nederland. I am also very thankful with Laloux Lab and Collet Lab for
patient and support during the writing of this thesis.
Gaan taaaan giii!!!
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