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Nawoord d 

BeterBeter laat dan nooit! 

Mij nn promotieperiode is bijna afgesloten. Het is een mooie, rijke tijd geweest waarin 

veell  gebeurd is. Mooie en gelukkige periodes wisselden de trieste en ongelukkige 

momentenn af. Mijn welgemeende excuses aan de mensen in mijn directe omgeving 

diee mij af en toe niet meer konden volgen, maar het toch zo hard probeerden (geef 

niett op!). Het is me wel duidelijk geworden dat de wetenschap nooit verveelt en 

altijdd uitdagingen geeft waar ik me volledig op kan storten. Rest mij nu de grote taak 

omm mensen te noemen die gedurende de periode dat ik bezig ben geweest om dit 

boekk te schrijven mijn leven (tot zo ver) hebben verrijkt met hun aanwezigheid. Met 

dee grote angst om iemand te vergeten, zal ik toch proberen om (bijna) iedereen te 

noemen. . 

Bestee Les, dank je wel voor de mogelijkheid die je me bood om in jouw groep 

promotiee onderzoek te doen. Ik heb nog steeds enorme waardering voor jouw 

wetenschappelijkk inzicht. Jammer dat we elkaar soms zo moeilijk begrepen. Beste 

Hans,, ik mis nog steeds de rookpauzes. Dank je wel voor alles wat je voor me gedaan 

hebt. . 

Lievee Katinka, het spijt me dat het zo lang heeft moeten duren dat je er niet meer bij 

konn zijn als paranimf. Je hebt me in al die jaren veel geleerd. Nog steeds groeit mijn 

respectt voor jou als ik eraan denk hoe je dit leven geleefd hebt. Petje af! Blij dat ik het 

mochtt meemaken van zo dichtbij. 

Dearr Amy, you were there when p40 was identified as Idh. You showed me how to 

doo the RNA-binding assay (and much more), which I did for nearly six years. You 

weree still interested in Idh (and us) even when you moved to the UK. Thank you for 

yourr help writing this thesis. I'm happy that you are here on such an important 

occasion. . 

Voorr collega's van het eerste uur moet ik toch een hele tijd terug. Peter, mijn 

voorganger,, Herman, Wietse mijn stagebegeleider, Han, Wally, Ammy, Wieger, Gert 

Jann en natuurlijk Martijn, nu weer dicht bij me. Omdat ik nooit echt weg ben geweest 

vann Anna's Hoeve zie ik nog steeds veel mensen van toen. Marian de Jong heeft me 
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zoveell  geleerd, maar had ook het geduld om de vele vragen te beantwoorden en mee 

uitt eten te gaan. Muus, de rots van de afdeling MolBiol, Michiel de brombeer met het 

goudenn hart. Corien was er altijd met een helpende hand en een goed humeur. Ik 

benn blij dat je straks naast me staat. 

Ikk heb in die tijd een aantal studenten begeleid die hard hebben gewerkt aan p40 en 

voorall  veel invloed hadden op de sfeer. Ebi, Wouter, Hans J. waren voor langere tijd 

opp het lab maar ook de ministage studenten Hans Neuf en Madeion, en de Erasmus 

studentenn Louise en Gordon hebben de toon mogen zetten. Ik mag natuurlijk 

Jolanda,, Hans B., Cindy, Sandra v W. en Janynke niet vergeten die vanuit hun 

theekamerr de hoognodige onrust veroorzaakten. Vooral mijn kamergenoten, Michel 

enn Liesbeth, wil ik bedanken voor het bedenken van altijd een gelegenheid met veel 

bierr en eten. In dit licht past zeker Marta, het spaanse zonnetje. Belinda, bedankt 

voorr je hulp met het verwerken van het artikel. 

Inn de periode bij plantenfysiologie leerde ik gelijk al dat het ook anders kon. Frans 

Klis,, je had altijd tijd voor me en een luisterend oor, bovendien stond je deur ook 

altijdd echt open. Wat was het lekker weer in Californië op het strand! In de nabijheid 

vann Frans Hochstenbach heb ik geleerd hoe je proeven volgens het boekje moest 

doen.. Veel succes in het AMC. Met Sylvia, de andere pombie-zombie heb ik hele 

leukee tijden gehad. Op congres of gewoon in Amsterdam. Geweldig dat jij aan iets 

anderss kan denken bij andere wetenschappers dan de meesten onder ons. Verder 

liepenn daar op de afdeling hoorbaar (en voelbaar) Gertien, Edwin en Martine rond. 

Dankk julli e wel voor alle aandacht. Wat minder luidruchtig waren Stephan (mijn 

vraagbaak)) en Annemiek (ook een paardengek) waarmee ik altijd rustig wakker kon 

worden.. Verder waren daar ook Kappie, Piet de G. en Hans de N. Kitty en Wies 

warenn er altijd voor een gezellig praatje en een hart onder de riem. Verder waren 

daarr Alan en Teun en de rest van hun groep. De aanwezigheid was voelbaar van 

John,, Ap, Harold, Piet v E., Emma en Steven. Lieve Herman, ik vind het fijn dat je me 

zoo goed geholpen hebt op het eind toen ik het zo hard nodig had. Blij dat ik straks 

tegenoverr jou mag staan. 

Mij nn verhuizing naar het AMC was een leerzame periode. Ik heb nieuwe (en oude) 

vriendenn gemaakt. Duco, je was al San's kanjer maar nu ben je ook de mijne. Ik heb 

bijj  julli e een leuke tijd gehad samen met Marian, Annett, Wim, A3, Tineke en vele 

anderen. . 
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Terugg op Anna's Hoeve, in de groep van de fyto's, leerde ik wederom een nieuwe 

organisatiee kennen. Dit is mede dankzij de inzet van Ben en Michel. Zij creëerden een 

inspirerendee en gezellige groep, met veel conversatie (zowel wetenschappelijk als 

koffiekul).. Jullie geven zelfvertrouwen en waardevolle adviezen waar je wat aan 

hebt.. In deze groep is iedereen van groot belang. Petra en Marianne die de afdeling 

mett zorg draaiende houden met veel succes. Roos en Hedwich voor de lachsalvo's en 

serieuzee gesprekken. Gelukkig nog een paardengek (Annemarie) om me beter thuis 

tee laten voelen. Wladi en Sergio, onze boys. Jack, de pilaar van de groep en de helaas 

vertrokkenn collega's Connie, Mirjam, Aveline, Yvonne en Jurgo. Gelukkig kwamen 

daarvoorr in de plaats Frank en Ringo en een handvol studenten: Gerben als eerste 

natuurlijk,, maar ook Albert, Lotje, Joëlle, Menno en Bert. Jammer genoeg ging ook 

Michell  weg maar gelukkig niet ver. Ik weet je nog te vinden. De nieuwe 

koffietafelledenn van Pfl wil ik niet vergeten: Christa, Wessel, Bas, Ana en Tjeerd. 

Peterr Coesel wil ik bedanken voor een luisterend oor en z'n pogingen om de dialoog 

weerr te openen. 

Naa het werk, voordat ik naar huis ga, heb ik ook nog een leven en dat is natuurlijk bij 

dee paarden. Deze sport en de mensen zorgen voor de broodnodige ontspanning. Van 

hett eerste uur waren daar Margot, Emilie en Dorien. Nu hebben we Annemarie, 

Evelien,, Monk, Manon, Madeion, Lies, Maaike, Dirk, Tjeerd en mevr. Dekker die 

heell  wat hebben moeten aanhoren over gebazel over DNA en gist of tomaten (ouwe 

tomatenfokker!).. Tijdens de skivakantie waren de uitbuikpauzes vaak aanleiding om 

eenn boom op te zetten over hoe een ideale promotie eruit kon zien, Bernadette en 

Theaa bedankt. 

InIn het bijzonder wil ik mijn ouders bedanken die mij altijd alle mogelijkheden 

hebbenn gegeven om te doen wat ik wilde en me steunden bij elke beslissing die ik 

nam.. Pa en Ma, alles is goed gekomen, dank je wel voor alle steun. Ook de rest van 

dee familie en de familie van San wil ik bij deze bedanken voor alle steun en interesse. 

Alss allerlaatste wil ik San bedanken. Zonder jou was ik er misschien niet eens aan 

begonnen,, maar had ik het zeker niet afgemaakt. Jij was er altijd als het slecht ging en 

zorgdee er altijd voor dat het weer ging. All e domme vragen die je op de meest 

onmogelijkee tijden moest beantwoorden zijn ontelbaar. Met mij leven is zeker niet 

gemakkelijk,, maar ik ben je er wel heel dankbaar voor dat je het doet. Dikke kus. 
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