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Dankwoord

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate (Laat alle hoop varen, gij die hier binnentreedt),

is niet alleen een regel uit La Divina Commedia van Dante Alighieri, maar staat ook

te lezen boven de deur van het microbiologisch laboratorium op AMOLF. Het is daar

opgehangen door Martijn van Duijn en mij, niet zo lang nadat dit lab in gebruik werd

genomen. Inmiddels is het een enigszins vergeeld velletje papier geworden en ik weet

niet of er ooit nog acht op wordt geslagen, maar niemand die hier voor het eerst in zijn

of haar carrièremicrobiologischwerk verricht (en dat is in een fysisch instituut toch het

merendeel) kan zich erop beroepen niet vooraf gewaarschuwd te zijn.

Ik zelf dus ook niet. Als fysicus aan het werk met biologische systemen heb ik in-

derdaad geleerd een bepaald soort hoop te laten varen. De natuur doet in veel gevallen

geen duidelijke uitspraken en experimenten bedoeld om een ’ja’ of ’nee’ antwoord te

krijgen, leverden vaak een ’misschien’ op, of een ’soms’, of gewoon iets vreemds. Veelal

blijken de biologische systemen waaraan hier gewerkt wordt lastig te temmen, terwijl

ze wel getemd moeten worden om ze te kunnen beschrijven op een voldoende kwanti-

tatief niveau. Maar uiteindelijk ligt hierin toch, althans voor mij, ook de grootste bron

van genoegen: wanneer het lukt aspecten van een biologisch systeem in een exacte

beschrijving te vangen.

Net zoals in evolutie, wordt ook in een promotie het traject in hoge mate bepaald

door de omgeving. Ik heb op AMOLF deze omgeving, met z’n constante en variabele

factoren, als zeer prettig en stimulerend ervaren. Als eerste wil ik hier mijn begeleider

Sander Tans bedanken, dé constante factor tijdens mijn promotie. Ik denk dat je aan-

vankelijke idee om vanuit een kwantitatief perspectief te kijken naar ’de veranderbaar-

heid van biochemische netwerken’ een unieke niche creëerde hier in Nederland en ik

ben erg blij dat jemij toentertijd als promovendus hebt aangenomen. Ik heb het enorm

gewaardeerd dat we zo exploratief bezig konden zijn in een gebied dat voor ons beiden

nieuw was. Ik waardeer je openheid voor discussies, je enthousiasme en je vertrouwen

in een goede afloop (of althans het sterk wekken van die indruk) in de periode dat re-

sultaten nog op zich lieten wachten.

Ik wil mijn promotor Daan Frenkel bedanken, omdat veel van de biologische explo-

raties op AMOLF mede door hem zijn gekatalyseerd. Hij en de andere groepsleiders van

de ’Overloop’ hebben het voor elkaar gekregen om een zeer prettige sfeer te creëren,

zowel wetenschappelijk als sociaal. Natuurlijk hangt sfeer af van alle aanwezigen, maar

ik denk dat de rol van de groepsleiders hierin niet moet worden onderschat. Ik wil

Marileen Dogterom ook bedanken voor mijn introductie bij de vakgroep Moleculaire
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Cytologie van de UvA, waar we samen DNA preps hebben gedaan en gels gerund (die

voormij de eerste waren,maar zeker niet de laatste). Ik dank BelaMulder voor de keren

dat ik het antwoord op een wiskundige vraag, waarvan we de oplossing niet ter plekke

doorzagen, de volgende ochtend grondig uitgewerkt op mijn bureau vond. Ook wil ik

Pieter Rein ten Wolde bijzonder bedanken voor de vele discussies en zijn universele

bereidheid na te denken over vragen die je hem stelt.

Ik wil hier ook mijn speciale dank uitspreken voor dhr. Smit, biologieleraar op mijn

middelbare school, die mijn enthousiasme voor biologie erg heeft gestimuleerd tij-

dens mijn eerste echte evolutionaire experiment waar we keken of de oogkleur van

Drosophila invloed heeft op hun reproductieve fitness. Het is bizar om te realiseren

hoe dicht dat experiment stond bij wat ik de afgelopen jaren heb gedaan.

Als dit proefschrift een boodschap ’medemogelijk gemaakt door’ zou bevatten, dan

zouden Kim Renders en Roland Dries de eersten zijn die daar genoemd worden. Jul-

lie inzet en ondersteuning in het lab zijn voor mij onmisbaar geweest. Ik ken weinig

promovendi die zo’n voorrecht hebben gehad. Ook onder dit kopje zou Philip Heijning

komen, mijn eerste afstudeerstudent, die zich een toegewijd serial-diluter betoonde

en zich met groot enthousiasme op de kosten-baten analyse stortte. Enthousiasme is

sowieso voor jou een wezenskenmerk en je droeg daardoor erg bij aan de goede sfeer

in de groep. Ik ben benieuwd waar je uiteindelijk zal neerstrijken, in de muziek, de

economische wereld, of toch de wetenschap, of een combinatie?

Ik bedank de mensen van de werkplaats en de ontwerpafdeling voor een aantal

noodzakelijke en zeer handige gereedschappen in het bio-lab, zoals de replica-plater,

de kolonieprikker (versies 1 tot, ik geloof, 3) en de petrischaal-imager. En natuurlijk de

mensen van de receptie, de kantine, de bibliotheek, E&I en het magazijn...

Van buiten AMOLF wil ik speciaal bedanken Conrad Woldringh van wiens kritische

houding ten opzichte van labgebruiken en protocols ik veel geleerd heb, en Tanneke

den Blaauwen voor de discussies, haar hulpvaardigheid, dat ik met haar promovendus

Gert-Jan Kremers mocht meelopen om moleculair biologische technieken te leren en

later een eigen lab-bench kreeg toen het lab op AMOLF nog niet klaar was. En ik dank

natuurlijk Gert-Jan zelf voor zijn geduld ommij in te wijden in de bewuste technieken.

Verder wil ik alle mensen bedanken die voor mij AMOLF een heel fijne plek hebben

gemaakt om (samen) te werken en vaak ook buiten het werk voor vermaak zorgden.

Allereerst zijn daar mijn huidige en voormalige groepsgenoten: mijn mede-Tanser van

het eerste uur en goede vriend Ruud, Eva, Thomas, Matt, Philipp, Daan wiens gevoel

voor humor een essentieel onderdeel is van onze groep, Ienas with her kindness, Aileen

with her cold-bloodedness in case of lab-fires (AMOLF should know what could have

happened without her...), ons sociale powerhouse Marjon, just-father Manju, Jerien,

Ndika, en onze oud-studenten Genison, Robert en Merlijn.

Ook wil ik hier mijn kamergenoten bedanken (voor zover niet al genoemd), voor

wie ik een constante omgevingsfactor ben geweest aangezien ik hier zit sinds de inge-

bruikname van de overloop en zo ongeveer wegga als het nieuwe AMOLF gebouw klaar
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is. Speciaal wil ik hier noemenMartijn vanDuijn, wiens lab-stijl ik erg heb gewaardeerd,

Tatiana Schmatkowithwhom I verymuch enjoyed the pique-niques in the parks around

AMOLF whenever the weather allowed, en Gertjan, mijn paranimf met zijn goede hu-

meur en zijn gevatheid. Gertjan, ik heb onze bespiegelingen over het werk in het bio-

lab en überhaupt over van alles en nog wat erg gewaardeerd; ik wens je veel succes met

het laatste deel van je promotie!

Among the past AMOLF-ers whose leaving mademe deplore the fast fluctuating en-

vironment in science are Rosalind Allen, also a steady picnic-er, whom I could assist in

her (partial) conversion from theorist into experimentalist, and Sorin Tǎnase-Nicola,

who would never allow anything remotely in that direction. Both of them I want to

thank for the scientific discussions and their friendship. Further, Guillaume Romet-

Lemonne who managed his younger brother to give up his Paris apartment so that we

could stay there during a visit, en ook Gerbrand Koster die ik nu veel geluk wens bij het

opbouwen van een nieuw bestaan in Noorwegen.

Verder zijn er nog heel veel mensen (geweest) op AMOLF die voor de goede sfeer

zorgen en gezorgd hebben. Dit zijn zeker, maar niet alleen: Paige and her liveliness,

Liedewij, Rutger, Julien that decorates the corridor with paintings of completely un-

known girls, Christian and his boat, Nienke, Iza, Marco (2x), Frans die altijd goed is voor

een hart onder de riem tijdens late uurtjes op AMOLF, Ioana, Maarten, Maria, Rhoda,

Simon, Jacob K., Chantal, Behnaz, Niels die er soms ’s middags om half vijf al elf uur

op heeft zitten, Thorsten, Siebe die tegelijk met mij ploeterde op zijn proefschrift, Eva,

Patrick, Koos, Sanne, Kostya, Ana, Andrea, Marina, Svenja, Nefeli.

Buiten AMOLF is er een aantal mensen die ik wil bedanken voor het hooghouden

van demoraal en de gezellige tijden (maar van wie ik er een aantal door alle drukte ook

veel minder heb kunnen zien dan ik wel gewild zou hebben). Ik noem hier Reinout,

Dagmara en Marieke voor onze goede tijden in Utrecht, België en Triëste, Lotje voor

haarmeelevendheid (jij nu ook succesmet de laatste loodjes!), Christiaan, Janne, Ineke,

Charlie, Alice for her constant interest in how I was doing, Bastian voor zijn relative-

rende invloed en zijn overredingskracht weer te gaan zingen, en Ruben en Matthijs,

beiden nu ver weg, maar als we bij elkaar zijn is het altijd als vanouds.

De ultieme dank ben ik verschuldigd aan mijn ouders, voor mijn bestaan, maar

ook voor de onvoorwaardelijke steun die ze mij altijd hebben gegeven. Jullie vaste

zaterdagochtend-telefoontje de afgelopen maanden naar AMOLF, wanneer ik daar zat

te typen, was erg goed omme even te ’ontstressen’.

And finally Laura: thank you for all the fun, your love, and your making me see

things more optimistically than I sometimes tended to do. As I type this, it is one-thirty

in the night and you’re sitting at the corridor a couple of offices away typing your own

thesis, with one month to go. Finishing together has its good sides and its bad sides...

One of the lesser sides were the countless ready-made dinners we microwaved in the

AMOLF canteen. But one of the definitely good sides is that we will be ready together to

start a new adventure in the States!
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