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Dankwoord 

 

Vrijdag 11 juli 2008, 1 uur ‘s nachts. Het proefschrift is af en ligt bij de commissie. 

De lay-out is nog niet af en wordt ook steeds verder uitgesteld. Er is ook zoveel te 

doen… Met een half hoofd mijn AIO-project zo goed mogelijk af proberen te 

ronden en met de andere helft bij het grote avontuur dat voor me ligt. Dit is het 

moment om terug te denken aan de afgelopen vijf jaar en iedereen te bedanken die 

op (in)directe wijze betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit boekje. Af 

en toe kan ik een glimlach niet onderdrukken als de mooie dingen die we hebben 

meegemaakt mijn gedachten passeren. Maar waar zal ik beginnen? Een semi-

chronologisch, vrij-associatieve structuur ligt toch het meest voor de hand. 

 

Het is dus allemaal begonnen bij mijn ouders. Mam en pap, als ik één ding moet 

noemen dat zeker heeft bijgedragen aan wat ik nu bereikt heb, is dat ik altijd mijn 

eigen keuzes mocht maken en daarbij op jullie onvoorwaardelijke steun kon 

rekenen. Ook nu ik besloten heb naar San Diego te gaan, staan jullie achter me en 

dat is tof. Papa ook nog bedankt voor alle hulp bij het drukken van dit boekje! 

 

Van mijn ouders maak ik een sprongetje naar de middelbare school. Twee vrienden 

uit deze periode zie ik nog steeds en dat zijn A3aan en Tristan. A3aan, als ik alles 

wat wij samen hebben meegemaakt op zou schrijven dan wordt dit boekje twee keer 

zo dik! (witwasserette, krasse krasse krasse, Bouwens Bouwens, al voor de bel eruit 

gestuurd worden, bonnetjes jatten op ons eindexamenfeest, tegen een paaltje rijden 

en in de berm slapen, in Brussel naar de film, 7 jaar over je VWO doen zijn een 

aantal steekwoorden). Sukses met je aanstaand vaderschap en ik zou het supertof 

vinden als je me op komt zoeken in San Diego! Tristan, in Zandweg-Oostwaard 

waren we al samen op zoek naar nieuwe spannende dingen om te beleven. Nu, 16 

jaar later zijn we nog niks veranderd. Tris, je bent één van de sociaalste mensen die 

ik ken en daarom ben ik blij dat je mijn vriend bent! Ik kijk er nu al naar uit als je in 

januari bij me langskomt! Wouter natuurlijk ook bedankt voor alle gezeligheid! Het 

was ook op de middelbare school dat mijn liefde voor het vak biologie ontstaan is. 

Nog niet in de eerste twee klassen, maar in de 4e, toen de moleculaire biologie 

behandeld werd, onstond mijn fascinatie voor hoe een combinatie van levenloze 

moleculen samen een levend wezen kan vormen. Mijn dank gaat uit naar drie 

inspirerende biologie-leraren, meneer Samwel, meneer Bijlaard en meneer De 

Bruijn. 

 

De keuze om (toen nog medische) biologie te gaan studeren was dan ook snel 

gemaakt. De ambitie om een medicijn tegen kanker te ontwikkelen vervloog snel en 

toen ik voor een cursus bij Bertus op het lab kwam was mijn lot als fundamentele 

wetenschapper bezegeld. Bertus, in die 3 weken bij jou op het lab heb je mij laten 

zien dat wetenschap cool is! Ik hoop dat je je eigen groep kan beginnen, want je 

hebt het vermogen om andere mensen te inspireren! Toen je me vroeg om stage bij 
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je te komen lopen heb ik er één dag over nagedacht maar eigenlijk wist ik meteen 

dat ik dat nergens beter kon doen dan bij jou! Je gaf me heel veel 

verantwoordelijkheid en samen gingen we er helemaal voor om de geheimen van 

die mysterieuze bacterie te ontrafelen. En passant moesten we ook nog Nico 

Pieneman en zijn hulpje Erik afhouden van World Domination, dus het waren 

woelige tijden. Bertus, heel erg bedankt hiervoor en ook voor de mooie brief die je 

aan Jeff Long hebt geschreven! Na deze stage een iets minder bizarre, maar zeker 

niet minder leerzame stage bij Holger Lill bij de afdeling structuurbiologie. Holger, 

nog bedankt voor je aanbevelingsbrief! Na mijn afstuderen was het duidelijk dat ik 

AIO wilde worden en zodoende kwam ik terecht in het lab van Teun in de sectie 

Plantenfysiologie, onder leiding van Michel. 

 

Daar kom je dan, op een nogal ehhh, ambitieus project. Dusdanig ambitieus dat ik 

er bijna na een jaar weer mee gestopt was. Het is toen Christa geweest die me in een 

lang gesprek heeft overgehaald om toch door te gaan. Vaak heb ik getwijfeld aan de 

juistheid van deze beslissing, maar nu het boekje er uiteindelijk toch ligt kan ik 

zeggen dat ik blij ben dat niet gehaakt heb. Christa bedankt! Ook natuurlijk voor de 

vele gezellige praatjes over wetenschap en andere onbelangrijke zaken. En niet te 

vergeten ons gezellige uitje naar Keystone, Colorado! 

 

Ook heel belangrijk voor mij waren alle collega-AIO’s. Die zijn toch als een soort 

broertjes voor je; je kiest ze niet zelf, dus je moet het er maar mee doen ;-) Toch 

denk ik dat ik qua gezelligheid in geen betere groep terecht had kunnen komen. 

Bastiaan was een beetje mijn grote broer. Twee jaar eerder begonnen en in hetzelfde 

schuitje met een even kansloos project als ik. Ik heb gezien hoe je na twee jaar nog 

helemaal niks had en ik heb gezien hoe je in de volgende twee jaar je hele boekje 

bij elkaar pipeteerde, súpergoed! Ik heb dan ook veel van je geleerd! Het 

belanrgijkste is denk ik wel dat je het uiteindelijk allemaal zelf moet doen en dat je 

dus maar beter kan zorgen dat je zelf bepaalt wat je zelf moet doen (snap je ‘m 

nog?). Verder had je altijd een uitgesproken mening over de PA-vormologie en ging 

jij ons voor in het optimaliseren van het lipide extractie protocol! Je schrijfstijl is 

werkelijk ongekend en ik wil je graag bedanken voor de feedback die je mij gaf op 

mijn epistels. Volgens mij ben je helemaal op je plekkie in New York en we gaan 

elkaar zeker tegenkomen op een congres over Doppie-development! Chris, we 

hebben ontzettend veel samen gedaan. Om het één en ander te noemen, bier 

drinken, rossen in ‘t lab, schuimparty + wat daar nog meer allemaal gebeurd is (die 

foto’s komen er echt aan!), zaalvoetballen en moleculaire biologie uitleggen aan 

eerstejaars. Dat laatste kon je zo goed dat ook ik nog heel wat van je geleerd heb! 

Waar ik je zeker voor moet bedanken is je gastvrijheid toen ik op bezoek was in San 

Diego en je mijn banenjacht op alle mogelijke manieren hebt ondersteund. Daarbij 

denk ik allereerst aan de suggestie om bij Jeff te solliciteren, suksesvolle infiltratie 

in zijn lab, talloze emailtjes van mij beantwoorden, taxi spelen inclusief een ritje 

naar Riverside. Het is goed te weten dat ik in ieder geval al één vriend heb in San 



 173 

Diego! Verder was daar natuurlijk nog Julian. Altijd gezellig om een bakkie koffie 

of een biertje mee te drinken. We missen je nog steeds hier. Het is mij op dit 

moment nog niet duidelijk of je weer naar NL komt of in de VS blijft, maar we 

gaan elkaar sowieso nog tegenkomen. Kai, we hadden een beetje een haat/liefde-

verhouding. Meer haat naarmate onze proeven slechter gingen en meer liefde 

naarmate jij meer alcohol op had. Ondanks onze hartstochtelijk scheldpartijen ben 

ik blij dat je na je promotie langer bij plantenfysiologie gebleven bent! Steef, heb ik 

je uiteindelijk toch nog ingehaald hè? Ik vind dat het nu jouw beurt is om te 

promoveren. Je hebt zeker bewezen dat je het waard bent en ik heb enorme 

bewondering voor je doorzettingsvermogen! Ik mag dan gezegd hebben dat je je 

collega-AIO’s niet kan kiezen, maar dat geldt niet voor Lex. Lexie, het is altijd 

gezellig met jou en ik heb nog geen spijt van mijn keuze ;-) Dankzij jou kan ik nooit 

meer zonder te lachen door het station van Antwerpen lopen. Fionn, wat moet ik 

over jou zeggen? Ik weet sowieso dat er genoeg beeldmateriaal is voor jouw 

promotiefeestje (ook iets met Antwerpen), als dat er ooit komt natuurlijk ;-) Verder 

ben ik natuurlijk erg blij dat je mijn paranimf wilt zijn! Eleni, our junior AIO, 

thanks for all the food! Noemi, altijd leuk om door jullie gang te lopen en een 

kletspraatje te maken. Sukses met de Drama, ik bedoel Draba’s! En niet te vergeten 

de fyto-AIOs Serrie (Chris vraagt waar de foto’s blijven), Gerrie (als het mij 

tegenzat hoefde ik maar naar jouw project te kijken om te weten dat het altijd nòg 

erger kan! Supergoed dat jij het ook gered hebt!), Willie (doe je op mijn promotie 

nog één keer Donald Duck na? Ah, toe?), Lotje (burp) en Ewa (klotski!). 

 

Naast de AIO’s waren er natuurlijk ook erg gezellige postdocs waarvan er twee 

buitengewoon belangrijk voor mij zijn geweest. Allereerst Saskia. Toen mijn 

onderzoek zich op een tragisch dieptepunt bevond heb jij mij met veel enthousiasme 

omgeschoold tot fytopatholoog. Sorry dat ik niet verder ga in de fytopathologie, 

maar ik ga wel heel veel genetica doen en dat heb ik ook van jou geleerd! Sassie, 

het was supergezellig om met jou samen te werken (bijvoorbeeld op kerstavond) en 

je hebt mijn AIO-project gered! Via Saskia kom ik natuurlijk bij Sjoerd. Sjoerd, 

bedankt voor de vele biotoetsen die je gedaan hebt met onze mutanten (waarvan er 

uiteindelijk één in dit boekje terecht is gekomen). Daarnaast was het altijd lachen 

als ik eens bij jullie op het lab was en bij de EPSmeetings. Corné, bedankt voor het 

‘lenen’ van Sjoerd voor onze proeven en dat je mijn referent wilt zijn bij mijn 

beursaanvraag. Hievoor ook mijn dank aan Ben Scheres en Jiri Friml (Jiri, thanks 

for being my reference). Ook gezellig was het  met Anne-Mart tijdens het oppotten 

van plantjes en met Marieke, vooral als ze dronken was. Via Marieke kom ik 

natuurlijk bij Peter en via Peter bij Klaas en via Klaas bij Hannie. Jullie zorgden 

altijd voor een stukje extra gezelligheid bij de EPSmeetings. Joop, jij bent die 

andere belangrijke postdoc en het zijn jouw plaatjes die mijn laatste hoofdstuk 

hebben gemaakt tot wat het nu is. Ik vind het echt supertof dat je mij wilde helpen 

met het PLC3/laterale wortel-verhaal toen ik het phenotype nog niet eens met een 

tweede allel gevalideerd had. Je werkt ongelooflijk hard en ik heb ontzettend veel 
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van je geleerd over plaatjes maken en over wetenschap in het algemeen. Ik hoop dat 

je over een paar jaar je eigen groep kan beginnen en wie weet of we ooit nog eens 

samen zullen werken als jij wat genetica nodig hebt en ik wat mooie plaatjes. 

 

Camilla, our conversations over coffee helped me to put some things in perspective, 

thanks! I hope you are doing fine. Andere mensen die het gezellig maakten waren 

Rosanna, Petra, Ringo, Paul, Miriam, Essam, Gaby (besos!) Piet en Rob (we 

hebben niet hetzelfde gevoel voor humor, maar ik waardeer de interesse die je altijd 

toonde!) Daarnaast waren er natuurlijk de andere fyto’s en mijn twee-ei-ige-

tweelingzusje-AIO Marieke. Marieke, het was altijd leuk om met je te kletsen. Kom 

me maar snel opzoeken! 

 

En dan zijn er natuurlijk ook nog de bazen. Teun, we waren het niet altijd met 

elkaar eens maar ik heb toch veel van je geleerd! Michel, jij was het die met het 

idee kwam om eens wat auxine (auxine, dat is zo’n hormoon, toch?) in m’n platen 

te stoppen en dan zijwortels te tellen. Toch gek dat één suggestie bepalend kan zijn 

voor de richting die je carrière neemt. Dankjewel voor het vertrouwen dat je me gaf, 

het snelle nakijken van mijn hoofdstukken en de brieven die je voor me geschreven 

hebt!  

 

Er waren natuurlijk ook een heleboel mensen die niks hebben bijgedragen aan mijn 

boekje maar wel hebben gezorgd voor een boel gezelligheid. Dan heb ik het 

voornamelijk over alle mensen bij Okeanos. Allereerst Anne-Karine. Je hebt niet 

het leukste deel meegemaakt van mijn AIOperiode. Toch bedankt voor de steun 

toen, en daarna als we elkaar spraken. Ik hoop dat je al je doelen bereikt. Ik weet 

zeker dat je het kan. In 2005 maakte ik mijn rentree als coach en dat was meteen 

een sukses. Samen met Hugo, Jasper en Manon heb ik veel lol gehad bij het 

coachen van de Damesch Talenten 8+. Daarna was het ook nog erg gezellig met 

Annerieke en Willemijn. Via Willemijn kom ik natuurlijk bij Benchi. Met 15 bier 

op, een scooter ‘lenen’ om een rondje bosbaan te doen is natuurlijk niet heel 

verantwoord, maar ik zal het nooit vergeten! Het jaar daarop mezelf over laten 

halen om Fuertes te coachen. Het halen van de landelijke finale en alle gezelligheid 

maakte dit ook tot een mooie ervaring. Nienke, Laura, Janneke en Eline bedankt 

hiervoor! Coachen heb ik ook gedaan met Sarina (Damesch Talenten 8+ 2008), Pier 

en Jochem (Aphrodite) en dit had ik ook voor geen goud willen missen! Pier, het is 

maar goed dat de dames niet gehoord hebben wat wij allemaal op de kant besproken 

hebben! Als ik eraan denk kom ik al niet meer bij! Jochem, we staan bijna 24 uur 

per dag in contact met elkaar (skypen, sms-en, mailen, heel veel mailen, koffie 

drinken, bier drinken, nog meer mailen, bellen, ijsthee drinken, meer bier drinken) 

en toch zijn we nooit uitgepraat. Gelukkig gaan we nog samen naar Kreta en daar 

heb ik nu al onwijs veel zin in. En als ik het over Kreta heb dan heb ik het natuurlijk 

ook over Micha. Micha, toen ik je coachde was je al superrelaxed om mee te 

werken en nu ben je superrelaxed als vriend. Ik ga de gezellige avondjes met jou en 
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Jochem op de Van Nijenrodeweg en de talloze Heidi’s (ik bedoel: Heini’s) echt 

enorm missen! We kunnen eindeloos ouwehoeren over roeien en we zitten bijna 

altijd op één lijn. Als ik terug kom naar Nederland gaan we zeker samen coachen! 

Verder is de avond met Nadia gevolgd door een bezoekje aan de Bubbels nu al 

legendarisch!  Naast Jochem en Micha wonen er natuurlijk nog meer schepsels op 

de Van Nijenrodeweg. Charly, bedankt voor het schoonlikken van m’n voeten! Nu 

nog bewoner, binnekort niet meer, Maaikie! Het was gezellig om samen Dirty 

Dancing te kijken en bedankt voor je female opinions, gelukkig kan dat ook per 

email! Het is jammer dat je weggaat maar je krijgt een waardig opvolger in 

Leendert. Ullie, je droge humor was om te lachen en het was mooi om met je te 

borrelen! 

 

Wie ook genoemd moeten worden, zijn mijn vrienden van Zwaar 2001 (6:47’55). 

Tinus, ik spreek je nog regelmatig en dat is altijd gezellig! Ook met jou zou ik wel 

willen coachen als ik weer naar Nederland kom. Jelle, er zijn maar weinig mensen 

met wie ik zo kan lachen als jij! Snel weer eens hutspot eten? Michel, net als jou ga 

ik ook op avontuur in een ander land. Memorabel is de avond dat je in Nederland 

was en we ons de Bubbels hebben laten uitvegen en daarna op jouw hotelkamer 

Noorse chocola hebben gegeten totdat het weer licht werd. Ik weet zeker dat er nog 

eens zo’n avond komt! Tot slot wil ik graag het f.t. bestuur der R.S.V.U. ‘Okeanos’ 

bedanken dat ik mijn promotiefeest kan houden in de sociëteit. Voor mij is er geen 

betere locatie denkbaar om deze periode uit mijn leven feestend af te sluiten! 

 

Niet van Okeanos, maar een overblijfsel uit mijn Uilenstede-tijd is Thomas. Op 92 

hebben we al ontzettend veel meegemaakt (ik noem bijvoorbeeld een ingetrapte 

deur en belletje-lellen bij Annemarie). Daarna, toen we allebei AIO waren, hadden 

we ons vaste halfjaarlijkse AIO-klaag-avondje. Het viel me op dat we de laatste 

keer nauwelijks meer geklaagd hebben, wat waarschijnlijk aangeeft dat we grote 

AIO’s geworden zijn en het tijd wordt voor de volgende stap in onze carrière. 

Tommie, je kan sowieso enorm trots zijn op je Cell paper en ik ben benieuwd wat je 

hierna gaat doen. Ik weet zeker dat nu je dit overleefd hebt, je alles aankan! 

 

Denise, dankjewel voor alle gezelligheid en sukses met je carrière! Michiel, ik ben 

erg benieuwd wat je uiteindelijk met/na je studie gaat doen. Dankjewel dat je mijn 

paranimf wilt zijn en dat je gewoon mijn broer bent! 

 

Loebas, en anders ik wel �  

 


