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Dankwoord 

Wat een mooie en spannende tijd heb ik achter de rug! En wat zijn het veel mensen die 

mij de afgelopen jaren hebben gemotiveerd en gesteund. Ik had het dankwoord kunnen 

reduceren tot één pagina, maar dacht: "Nee, dat doe ik niet. Ik doe lekker uitgebreid. Ik 

doe lekker sentimenteel." Want er is toch al zo weinig sentiment in de wereld. 

Lieve Joost, het klinkt dramatisch (maar dat past bij ons): zonder jou was het me nooit 

gelukt om op deze manier te promoveren. Jij durfde het aan om mijn begeleider te worden, 

terwijl ik met mijn technische achtergrond een hoop biologische basiskennis miste. Je hebt 

enorm geïnvesteerd en mij ingewijd in de wereld der celbiologie. Dank voor al je briljante 

ideeën (ook al was het soms best frustrerend dat ze bijna altijd beter waren dan die van 

mezelf...!), je geduld, je humor en je vertrouwen. Ik schreef drie jaar geleden niet voor 

niets in de Elsevier influx achter 'Leermeester': Joost Holthuis. Een briljante wetenschapper en 

een leuke vent met humor. Ik wens jou, Laurence, Pierre en Margot het allerbeste toe en hoop 

dat onze paden in de toekomst nog vele malen zullen kruisen. 

Lieve Gerrit, wat was het een feest om onderzoek te doen binnen een groep met jou als 

afdelingshoofd. Al die jaren heb je, naast het (actief!) overdragen van je wetenschappelijke 

kennis en enthousiasme én je liefde voor een pilsje, gezorgd voor een constant positieve 

sfeer binnen onze groep. Dat vind ik een enorme prestatie en daar ben ik je zeer dankbaar 

voor. Ook al was je niet altijd direct bij mijn onderzoek betrokken, daar waar ik hulp bij je 

zocht (o.a. bij het schrijven van de discussie), stond je klaar. 

Dear Sophie, how I have missed you the past half year! Thanks for your friendship and 

for the many times that I was allowed to complain about my experiments, or science in 

general... You are one of the kindest persons I have ever met. And one of the strongest. I 

wish you lots of happiness for the future with Geoffrey and the lovely Sarah. 

Lieve Hein, wat geniet ik van het feit dat jij weer terug bent. Driejaar geleden waren 

Sophie en ik jouw paranimfen en toen verliet je ons om voor twee jaar naar Dresden te 

gaan... Ik vind het geweldig om te zien wat een inspirator je bent voor Jasja, David, Sandra, 

Suzanne en Sylvia. En zelfs voor mij maakte je tijd om mee te denken als ik vast-, en Joost 
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in z'n scherm- zat. Gaan we snel met Marwytske en Lodewijk naar Lille? 

Lieve Maarten, wat is het samengaan van Gerrits groep met de jouwe een verrijking 

geweest. Niet alleen in wetenschappelijk opzicht, maar tevens de rust die jij uitstraalt en je 

immer luisterend oor zijn mede verantwoordelijk voor eerder genoemde positieve werksfeer. 

Dank voor al je hulp (o.a. bij het schrijven van de discussie en samenvatting) en dank voor 

onze leuke gesprekken over de keuzes die een mens in dit leven moet, of mag, maken. 

Lieve Klazien, David en Patricia, lieve roomies, dank voor jullie hulp, geduld en 

gezelligheid! Klaas, heerlijk om met jou over Joost te roddelen (en met hem weer over jou) 

en fijn dat ik af en toe even wat stoom bij je mocht afblazen. En David, we waren leuke 

'Assistenten in Afleiding' voor elkaar! Ik vond het (bijna) elke dag een genoegen jullie te 

zien, te horen en te ruiken; hopelijk was dit wederzijds. 

Lieve Dorothy, wat kan ik zeggen? Met jou waren het heerlijke én bevlogen jaren en ik 

geloof er dankzij jou nog steeds heilig in dat het succes van een experiment afhankelijk kan 

zijn van de afwezigheid van 'het boze oog'... 

Dear Thomas, Sigrun and Antje, 'out of sight' does not mean 'out of mind'. At least, 

not in your case. I have nothing but good memories of the time that you were in the lab. 

Thanks very much for all your help and friendship, and I'm looking forward to visiting you 

(again). 

Lieve Jasja, Joep, Cécile, Ruud, Suzanne, Nanette, Jessica, Fred, Dirk, Seléne en Martin: 

ook al deelden we geen kamer, heel veel dank voor jullie hulp en gezelligheid! Lieve 

Janneke, Dick en Rob: ook jullie veel dank voor alle hulp en de leuke gesprekken. Dear 

Guillaume, Sandra, and Sylvia: it was short, but it was nice... Thanks for all the fun in and 

outside the lab! 

En dan de lieve hardwerkende studenten... William, als 'mijn eerste' was jij enkele malen 

getuige van mijn sporadisch licht ongenuanceerd taalgebruik, maar gelukkig liet je je niet 

afschrikken. Hoofdstuk 2 is een mooi resultaat van onze gebundelde krachten. Alfred, 

als 'mijn laatste' was jij helaas eveneens getuige van mijn sporadisch licht ongenuanceerd 

taalgebruik. Jij liet je wél afschrikken en was na drie maanden spoorloos verdwenen. De 

laatste keer datje gezien bent, is in een zweefvliegtuig boven Vianen... Waar je ook bent, 

wees trots op ons hoofdstuk 3. 

Lambert, mijn lievelingsstudent, mijn 'stille wateren hebben diepe gronden'... 

Ongelooflijk hoe goed, hard en zelfstandig jij gewerkt hebt: heel veel dank voor deze meer 

dan prettige samenwerking en ik voorspel jou een grote toekomst. Tot slot Maurice, de toffe 

gozer. Dank dat jij de laatste experimenten voor hoofdstuk 2 bij elkaar hebt gepipetteerd. Ik 

bewonder je keuze om na je Australië-avontuur, nu voor een toekomst samen met Katja in 

Finland te kiezen en wens jullie veel succes en geluk. En gozer, dank voor alle gein. 

Dear Nele, during our collaboration, the distance Utrecht-Berlin formed a handicap. 

Nevertheless, you showed me that every handicap can be overcome, as long as you're 

determined enough. Thanks very much for all your hard work and I think we can be very 

proud of chapter 5. 

Ook mijn oud-collega's uit het AMC wil ik hartelijk danken voor de leuke tijd die ik 

de eerste twee jaar van mijn onderzoek dankzij hen heb gehad. Lieve Trees en Ilse, jullie in 

l i ir, 
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het bijzonder dank ik voor alle hulp en de interesse die jullie toonden, ook na mijn vertrek 

naar Utrecht. 

Lieve Rutger, dank voor jouw aandeel in hoofdstuk 3 én dank voor je vrolijke glimlach! 

Lieve Renske, ik zal onze lunch-dates missen. Heel veel succes met jouw laatste loodjes. 

Lieve Ingrid, zonder jou was de lay-out van mijn proefschrift nooit zo strak geworden. 

Heel veel dank voor je tijd en je geduld. Ook veel dank voor de vele keren dat Jan, Aloys en 

jij mij uit de brand hebben geholpen met publicatie-PDFjes én voor onze leuke chimpansee-

gesprekken! 

En toen was er licht. En leven. Buiten het lab. Godzijdank...: 

Lieve Bumpertjes, lieve Forte- en OD-babes, lieve nous-sommes-sept-vriendinnen, 

dank voor de heerlijke afleiding waar jullie voor zorgden! Wat heb ik jullie verwaarloosd 

het afgelopen jaar en wat verheug ik me op de inhaalslag. 

Lieve Joos, gekkie, op de Kerkstraat is het promotie-idee gaan leven. Dank voor je 

luisterend oor, je wijze raad en je aanmoediging. Lieve Beel, zo'n smaakvolle en originele 

omslag kan alleen van jouw hand komen. Enorm veel dank voor alle tijd en energie die je 

hierin hebt gestoken. 

Lieve Diet, ook al ben je steeds in Verweggistan, je bent nimmer uit mijn gedachten! 

En lieve Ot, ik verheug me op weer een ouderwets Haags (of Velps, of Brezzo's...) bakkie 

met jou! 

Lieve Cleo en Mach, mijn allerliefste paranimfen, tranen krijg ik in mijn ogen als ik 

denk aan alle steun, advies en liefde die jullie mij de afgelopen tijd hebben gegeven. Ik prijs 

mijzelf enorm gelukkig dat ik jullie op 17 december aan mijn zijde heb. 

Lieve Paul en Willemijn, jullie vormen het levende bewijs dat schoonfamilie die attent, 

warm en als thuis is, wel degelijk bestaat. 

Lieve pap en mam, dank voor jullie geweldige steun en vertrouwen en even onder ons: 

jullie zijn natuurlijk altijd mijn échte inspiratoren geweest! Lieve Job en Herm, lieve broers, 

ook al zijn jullie trots (daar ga ik gewoon maar even vanuit), jullie zullen nooit zo trots zijn 

als ik op jullie ben. 

Lieve oma, ook al hebt u nooit begrepen waarom een vrouw zonodig hoogopgeleid 

moet zijn, toch zijn we het over één ding eens: een optimist heeft de halve wereld. 

Lieve Lody, met jou is mijn wereld een dansfeest. 
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