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Bedankt! 



Dankwoord 

142 
 

De twijfelachtige eer van het kortste dankwoord? Nee, liever niet (!) Er zijn veel 
mensen die zo’n belangrijke rol voor/tijdens/na* mijn promotieonderzoek hebben 
gespeeld, dat ze een plekje in the wall of fame van mijn proefschrift verdienen.  
 
Allereerst mijn promotores. Ronald, bedankt voor de vele/felle* discussies. Heb je 
het boek dat je van Annemiek gekregen hebt al doorgenomen? Lijkt me geen 
onverstandig plan gezien de leegloop van het kippenhok. En ga me nu niet 
vertellen dat dat de bedoeling is, want als er iets gaande was, was je er zelf als de 
kippen bij… Bert, jouw kijk is op z’n minst verfrissend te noemen. Hier heb ik veel 
aan gehad, zowel voor het onderzoek als daar buiten. Je hebt me veel vrijheid 
gegeven om een eigen draai aan het onderzoek te geven, dit vond ik erg prettig 
(alhoewel het, vermoed ik, uiteindelijk toch vaak de kant opging die jij vooraf in je 
hoofd had). Je was de relaxtheid zelve, iets wat bij mij, vaak achteraf onnodige, 
stress veroorzaakte. Die overstap op de ICE in Duitsland zal ik nooit vergeten, 
laten we het er op houden dat wij in ieder geval wel te eten hadden. Nu ik het toch 
over het buitenland heb, we zijn met het TICE verhaal veel “on tour” geweest. Dit 
heb ik erg leuk en bijzonder gevonden. Bert, bedankt voor alles! 
 
Folkert, bedankt voor je waardevolle input aan de hoofdstukken van dit proefschrift. 
De promotiecommissieleden wil ik bedanken voor de bestudering van het 
proefschrift. 
 
Karin en Cindy, mijn paranimfen/de feestcommissie*. Ik ben blij dat jullie mijn 
paranimfen willen zijn. Karin, ik denk dat er niemand is met wie ik zoveel uren op 
het lab heb doorgebracht als met jou. Al die inspanningen (nou ja, veel in ieder 
geval) hebben mooie resultaten opgeleverd. Je bent altijd in voor gezelligheid, een 
hapje, een drankje (en een logeerplek voor als het erg gezellig wordt…). Karin, 
bedankt! Cindy, jij hebt de darmperfusies op poten gezet. Een goed begin, is het 
halve werk! We hebben bijzonder veel gelachen samen. Wat waren die bonbons 
met/en* vulling… toch lekker! Alleen the day after was wat minder… Bert, bedankt 
voor het ongemerkt ter beschikking stellen van je keuken, ik hoop dat Cindy de 
chocolade sporen goed heeft weten uit te wissen... Tegenover al dat gelach en 
gekakel stonden onze serieuze gesprekken, die ik zeer kan waarderen. Cindy, 
bedankt! 
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Carlos, we hebben geen gemakkelijke start gehad. Desondanks, hebben we toch 
mooie gezamenlijke resultaten behaald! Bedankt, voor het doen van de 
aanvullende/afrondende experimenten en voor jouw input aan de artikelen. Ik ben 
blij dat er iemand verstandig genoeg was om met zekerheid de ICE te halen… Dat 
stelt me gerust. Ingar, bedankt voor jouw bijdrage aan de ‘dieetexperimenten’ en 
voor de levendigheid. Ik hoop dat je een mooie toekomst tegemoet gaat. Met 
betrekking tot de vele dierexperimenten wil ik iedereen van het ARIA bedanken. 
Kristin, bedankt voor je hulp bij de experimenten van hoofdstuk twee en voor je 
gezelschap op het RA lab. Marianne, bedankt voor je orde (in ieder geval één 
persoon die me in dat opzicht begrijpt) en voor het feit dat je ervoor zorgde dat de 
juiste benodigdheden voor een experimenten ook aanwezig waren op het moment 
van starten. 
 
Het kippenhok… wie daar dan ook toe behoren… bedankt voor de gezelligheid! 
Annemiek (bouwjaar!) we hebben ons weten te vereeuwigen op/in* het ALC. 
Volgens mij weet niemand waar ik het nu over heb en dat vind ik wel best, wat jij? 
Wat hebben we een boel meegemaakt: glittergel, slagroom, Las Vegas, Elvis, vlag-
materiaal, zwarte gaten, om maar wat te noemen. Bedankt voor deze unieke 
ervaringen! Conny, ja er zijn mensen die na één keer uitleggen kunnen light 
cyclen, ze bestaan! Ik zal je verbaasde blik nooit vergeten. Jij zult waarschijnlijk 
mijn uitleg van een kruising nooit vergeten… Bedankt voor de koffiegesprekken, 
enthousiasme (en slappe lachmomenten). Mona, bedankt voor het regelwerk 
rondom de promotie. 
 
Kam, bedankt voor je gezelschap tijdens het pipetteren. David, je was niet vaak op 
je eigen labplek te vinden, maar als je er was hadden we leuke 
filosofische/onzinnige* gesprekken. Verder wil ik alle (ex)-ALC’ers, die ik niet bij 
naam en toenaam genoemd heb, bedanken voor de mooie tijd! De (7.5 kg…) 
chocolade was heerlijk! 
 
Nelleke en Sylvia, dat hadden jullie niet verwacht hè! Maar aangezien jullie met 
zoveel interesse de vorderingen rondom mijn promoveren volgden, zo enthousiast 
meedachten (van stelling tot omslag) en we daarnaast ook nog eens leuke 
gesprekken over werkelijk van alles kunnen voeren (sorry overige collega’s, voor 
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details die jullie liever niet hadden willen horen…), is er zeker plek in the wall of 
fame. Danke sch�n!  
 
Voor alle familie en vrienden. Nog eventjes en we komen uit het sociaal vacuüm! 
Bedankt voor jullie geduld. De vraag is of jullie daarop zitten te wachten, maar dat 
zien we dan wel weer… 
 
Mama, je hebt me laten zien dat het ‘onmogelijke’ soms toch mogelijk is en dat je 
met hard werken ver kunt komen. Het moet niet gemakkelijk zijn geweest om je 
dochter, na een zware periode, op zo’n jonge leeftijd los te laten. Bedankt voor je 
liefde, steun en doorzettingsvermogen! Papa, jij hebt een boel eigenschappen 
(soms tot in het extreme, dat dan weer wel) aan mij doorgegeven die heel goed 
van pas bleken te komen tijdens het doen van m’n promotieonderzoek. Jammer 
dat je niet in levende lijve mee kunt feesten. Vera, zussie! Chocolatier! Nou ja, 
bijna dan… Bedankt voor de winkelmomenten (wat is er gebeurd met ons jaarlijkse 
shopdag?) en natuurlijk de chocolade. 
 
Lieve Kasper, de afgelopen jaren waren hectisch, maar tegelijkertijd ook zo mooi 
en intens. Met niemand anders had ik dit willen delen en ervaren! Ook nog bedankt 
voor je hulp bij het in elkaar zetten van het proefschrift, dat heeft me heel veel werk 
gescheeld. Abel en Thirza, wat staan jullie heerlijk onbevangen in het leven. Jullie 
kunnen je verwonderen over de kleine dingen in het leven, daar kan menig 
volwassene nog wat van leren. Bedankt voor jullie liefde! 
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* doorhalen wat niet van toepassing is. 
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