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Dankwoord

Dankbaarheid tonen is een prachtig gebaar. Het is ook (in mijn ogen) on-hollands of
misschien gewoon niet zo mijn “ding”, wat dit stukje het lastigste onderdeel van mijn
proefschrift maakt. Dit wil niet zeggen dat ik doorgaans niet dankbaar ben en zeker niet
dat ik graag wil geloven dat ik helemaal alleen tot dit punt in mijn leven ben gekomen.

Ik wil dan ook graag beginnen met Erika. Erika, voor mij was je een ideale (co)-
promotor. Je natuurlijke nieuwsgierigheid naar alle mogelijke experimenten hebben het
voor mij mogelijk gemaakt om veel uit te proberen, ook al wilde sommige experimenten
nog wel is falen. Ik was niet geheel zeker hoe jou verhuizing naar Cambridge zou uit
pakken, maar het bleek prima te werken. Niet alleen kon ik een aantal maal Cambridge
bezoeken, ook hebben je nieuwe collega’s mijn onderzoek verrijkt met hun kennis en hun
inzet (special thanks to Julien, Linda and last but not least Sabrina). Gelukkig bleef ik
niet alleen achter te AMOLF, als tweede wil ik dan ook graag Marileen bedanken. Ik heb
het als bijzonder prettig ervaren om onderdeel uit te maken van jouw groep (bedankt voor
de adoptie). Ook hebben je adviezen zeker bijgedragen aan de resultaten in dit proefschrft.
Omdat je nooit genoeg support kan hebben tijdens je onderzoek, wil ik ook graag Daan
bedanken. Daan ik ken echt niemand met meer kennis en ben je zeer dankbaar voor het
helpen verklaren van resultaten en het verfijnen en bijschaven van mijn artikelen.

Nu we het toch over het verbeteren van tekst hebben wil ik ook graag de onofficiële lees-
commissie bedanken. Ana, Liedewij, Marina en Marjon bedankt voor jullie suggesties en
correcties op de eerste, tweede en soms zelfs derde versie van de hoofdstukken.

AMOLF voelt als een tweede thuis, dit komt voornamelijk door de aangename sfeer
en de geweldige mensen die er werken. Vanaf de eertse week werd ik opgenomen in
het sociale netwerk dat “de overloop” heet. Was het eerst vooral de Spaans/Italiaanse
maffia binnen Daan z’n groep die me welkom heette, later kwamen daar velen bij. Met
het risico namen te vergeten wil ik toch een paar mensen noemen. Als eerste Koos, ik
vond het super om een kantoor met je te delen de afgelopen vier jaar. Ik wil je hartelijk
bedanken voor het aanhoren van al mijn verhalen en stel het zeer op prijs dat je alleen
ging klagen als ik wel erg hard met de radio aan het meezingen was =]. Sanne en Ana,
fijn dat julie besloten hebben in Amsterdam te blijven. Ik hoop dat de groep-etentjes nog
lang door zullen gaan.

Door mijn adoptie in de bio-assembly groep van Marileen, ben ik goed bevriend geraakt
met “de girlz”. Liedewij, Paige, Laura en Svenja ik heb me prima vermaakt met jullie
de afgelopen vier jaar. Naast de werk discussies, wil ik jullie vooral bedanken voor julie
vriendschap buiten het lab. Beloof me dat we nog vele malen samen gaan dansen, eten
of gewoon bijeen komen voor de laatste roddels. De groep is niet altijd grilz-only geweest,
er waren ook male-members die niet onder deden voor de meiden. Graag wil ik dan ook
Christian, Julien en Gert-Jan bedanken.

De overloop bestaat uit veel meer mensen: Wiet, Mel, Thorsten, Filipe, Siebe, David,
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Niels, Laurens, Bertus en Daan julie droge humor ga ik zeker missen. Marina, Iza en
Marjon bedankt voor julie gezelschap op het lab. Net nu mijn tijd op AMOLF bijna
afgelopen is, komen er een hoop nieuwe mensen binnen: Jose, ik ken je nog maar net,
maar ik vind je nu al een aanwinst voor het lab. Milena, top dat je meteen meedeed
aan de sportdag, een jaren 80 aerobics outfit staat je goed! Als laatse member van de
overloop wil ik graag Kostya noemen. Kostya ik vind het geweldig hoe jij iedereen helpt
op de overloop. Voor mij was vooral je oneindige wiskunde en latex kennis ideaal.

Naast de mensen van AMOLF wil ik ook nog even de tijd nemen om de mensen
die mijn leven in Amsterdam zeer aangenaam hebben gemaakt te bedanken. Als eerste
Sanne en Alex, superleuk dat jullie straks als paranimfen naast mij komen staan op de
grote dag! Het is meer dan logisch dat mijn beste buddies van de UvA, ook mijn laatste
verdediging meemaken. Daarnaast wil ik graag de mensen van de dinner-club bedanken,
het was fijn samen te studeren, maar nog fijner dat we elkaar nog steeds zien. Verder wil
ik graag nog wat mensen bedanken die me behoeden voor compleet nerdschap. Voor de
Den-Helder gang, ik ben blij dat onze vriendschap niet beëindigd is na mijn verhuizing
naar A’dam. Ing, Jes, Peet, Roet en Dais ik ga mijn best doen om een topplek uit te
zoeken voor mijn volgende baan. Dat jullie maar vaak langs mogen komen. Door in een
nieuwe stad te gaan wonen, heb ik veel nieuwe mensen leren kennen. Ik wil vooral alle
basketbal-sterren bedanken voor de vele uren sport-plezier, maar bovenal voor hun warme
vriendschap buiten het veld.

Tenslotte wil ik graag mijn familie bedanken. Helen, Jen en Kris, ik weet dat er geen
bloedband tussen ons bestaat, maar we zijn al zo lang bevriend dat ik me geen betere
familie kan wensen. Als laatste wil ik graag mijn vader, moeder en broer bedanken. Het
is goed te weten dat ik altijd op julie kan bouwen!

-xxx-
Nienke

PS Mocht ik namen zijn vergeten, bij deze mijn excuses. Mocht je niet persoonlijk
genoemd zijn, maar vind je dat je best bedankt had mogen worden, bij deze: harstikke
bedankt!

PS2 I know my whole word of gratitude is in Dutch, though not all people I thank are
native Dutch speakers. As my time at AMOLF thought me that all foreigners are perfectly
capable of reading and listening in Dutch, I decided to write in Dutch. Of course I’m
happy to clarify some or all parts not clear to you.
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