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Aangekomen bij het best gelezen gedeelte van een proefschrift. Iedereen kijkt of zijn/haar 

eigen naam terug te vinden is in de dankbetuiging. Natuurlijk moet ik een heleboel mensen 

bedanken die mij, op welke manier dan ook, hebben geholpen het promotietraject tot een 

goed einde te brengen. 

 

Allereerst wil ik natuurlijk Gertien bedanken. Na een lange sollicitatieprocedure kon ik kiezen 

tussen een promotieplek in Delft en in Amsterdam. In een kort gesprek met jou, na mijn 

presentatie, kon ik eigenlijk alleen nog maar voor de positie bij jou kiezen. Het onuitputtelijke 

enthousiasme en de gedrevenheid die jij bezit, trok me toen direct over de streep. Ook aan 

het eind, toen de motivatie aan mijn kant misschien wat minder werd, bleef je enthousiast 

zodat ik toch bleef doorzetten. Dankzij jou heb ik het toch voor elkaar gekregen. Bedankt 

daarvoor! 

 

Stanley, voor jou gelden bijna dezelfde woorden als voor Gertien, al was jij als promotor 

meer op de achtergrond aanwezig. Jouw onuitputtelijke wetenschappelijke interesse in niet 

alleen mijn werk, maar dat van iedereen, is ongelofelijk. Ondanks jouw drukke 

werkzaamheden wist je bijna altijd even tijd vrij te maken om de laatste resultaten te bekijken 

en te bediscussiëren. Veelvuldig heb ik diep in de nacht e-mailtjes ontvangen met 

interessante artikelen of andere nuttige informatie.  

 

Daarnaast heeft de vakgroep Moleculaire Biologie een belangrijke factor gespeeld. Ik wil mijn 

‘roomies’  heel erg bedanken, al zijn er door de jaren heen wat verschuivingen geweest in de 

bezetting. In het begin waren dat Gerco, Andrea, Esther en Rick. Later werden de eerste drie 

vervangen door Richard, Azmat en Jan. Rick, ouwe gist makker van me, ik heb erg genoten 

van onze tijd in het lab, tijdens congressen, maar ook in de kamer waar we het over de 

meest uiteenlopende (meestal niet wetenschappelijke) zaken hadden. Ik ben erg blij dat jij 

mijn paranimf wilt zijn. Richard, ik heb erg genoten van de tijd dat wij naast elkaar hebben 

gezeten in onze kamer. Het is altijd handig als er iemand in de buurt is om te helpen met 

computertechnische zaken, maar ook de loopjes naar de Appie, en de dagelijkse puzzeltjes 

zullen me bijblijven. Ik ben daarom ook erg blij dat jij naast Rick mijn andere paranimf wilt 

zijn. Azmat, everybody in the room noticed your presence, especially in the winter when the 

electric heater was always in the Pakistan-position. I really enjoyed the conversations about 

the religious and cultural differences, but also yeast related issues. I wish you good luck with 

your PhD! Jan, ik ken niet veel mensen met zoveel zelfspot als jij. Onze gesprekken gingen 

vaak over van alles en nog wat, maar meestal over politiek, het nieuws, goede wijn en oude 

mensen. Ik heb heel wat met je gelachen. 
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Tijdens mijn promotie heb ik heel veel koffie gedronken, waarvan bijna iedere ochtend in de 

‘koffieshop’ van Muus, Marjan en Marcel. Muus, oude Wormernees, de koffie bij jou smaakte 

toch altijd beter dan de koffie op de gang. Bedankt dat ik af en toe bij je mocht klagen als het 

even tegen zat en dat jij me dan weer opbeurde met wijze woorden zoals dat je na een 

promotie altijd nog fietsenmaker, timmerman of wat dan ook kan worden. Marcel, samen met 

Muus en Richard is een puzzeltje zo opgelost. Marian, janny, dank je dat je me de fijne 

kneepjes van de moleculaire biologie hebt willen leren en dat je Western Blots voor me hebt 

gedraaid. 

 

Ook wil ik mijn stage studenten Martijn (2x stage gelopen), Nadja en Menno bedanken. Ik 

hoop dat ik jullie iets heb kunnen bijbrengen van het vak, jullie hebben mij zeker veel 

geleerd. Menno, leuk dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan je wetenschappelijke 

carrière (al denk ik dat ik mezelf nu te veel credits geef). Na je master stage bij ons deed je 

een flitsend AiO-traject aan de VU en ik hoop dat je een net zo succesvolle Postdoc-periode 

hebt in Canada.  

 

De overige leden van de Brulgroep en de REC-SILS groepen van de 8e, 7e en de 3e wil ik 

bedanken voor de prettige werksfeer, in het lab, in de koffiehoek en heel sporadisch in 

Kriterion. Tevens moet ik de Ans en Bondien van het SILS-secretariaat bedanken voor het 

regelen van beurzen, sturen van mails, enz.  

 

Ik denk dat iedere AiO van de 8e en de 7e Dennis bedankt. Dennis, dankzij jouw geordende 

chemicaliënsysteem is het zoeken naar een potje een peulenschil. Mocht het dan eens 

voorkomen dat een stofje niet in huis was, wist jij het binnen no-time te bestellen of vanuit 

het centrale magazijn tevoorschijn te toveren.  

 

Het onderzoek dat ik deed, maakte deel uit van het Vertical Genomics project. Ik denk dat wij 

hebben bewezen dat samenwerken met drie verschillende universiteiten en het 

standaardiseren van werkzaamheden prima te doen is. Ik wil daarom ook alle AiO’s, Joost, 

André, Isil, Ronald en Karen bedanken. André, thanks for measuring the metabolites! 

Ronald, dank je voor de quantificatie van de glycolytische enzymen, samen met Leo, Henk 

en Chris is het gelukt. Karen, jij hebt bewonderenswaardig veel tijd besteed aan het 

uitzoeken van de in vivo condities waaronder ik Vmaxen hebben gemeten. In het begin moest 

ik een beetje aan je wennen, maar uiteindelijk ging de samenwerking best goed. Alexander 

heeft mij ook geholpen met de enzym assays, je stond altijd klaar om even snel een 

oplossing te maken, of om de COBAS  te fixen als hij het weer eens niet deed. Jildau, jij was 

de enige postdoc in ons clubje. Dank je voor alle input die je hebt gegeven! An important 
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method used in the project was regulation analysis. Sergio, I have to thank you for explaining 

all the tricks of the analysis! 

Verder wil ik alle begeleiders en de industriële partners van het IOP project bedanken. 

 

Nadat mijn contract bij de UvA was afgelopen, en mijn proefschrift nog niet af was, ben ik in 

de voedingsmiddelen industrie terecht gekomen. Het was niet makkelijk om een fulltime job 

bij Kerry te combineren met het schrijven van een proefschrift. Ondanks dat de research bij 

Kerry vooral toegepast is, waren de collega’s erg geïnteresseerd in het werk dat ik had 

gedaan. Marco, dank je dat je me hebt aangenomen en me de kans hebt gegeven om 

research in een industriële setting te proeven. Ook dat je me af en toe aanspoorde om vrij te 

nemen om te gaan schrijven. De volgende keer als we weer een pooltje gaan leggen, laat ik 

je weer winnen, om je vervolgens met darten helemaal in te blikken. Tot snel! Mónica, he 

trabajado muy bien con usted. Espero que el futuro para nosotros de mucho para ofrecer. 

Gracias! Paul, jij was zo behulpzaam dat je vaak dingen voor mij ging zoeken die ik zelf  nog 

niet aan het zoeken was. Ik heb erg genoten van het fanatisme dat jij voor het labwerk hebt. 

Daarnaast waren Evert-Jan, Ruud, Elly, Wout, Marjan, Petra, Hester, Jolanda en de rest die 

ik vergeten ben erg belangrijk voor de werksfeer. Ik heb erg genoten bij Kerry en vond het 

ook erg jammer dat het na anderhalf jaar al weer voorbij was. Gelukkig hebben we nog zo af 

en toe contact!  

 

Buiten de wetenschap zijn er ook veel mensen die ik wil bedanken. Allereerst mijn tennis 

maten. Het is altijd lekker om na een weekje werk alle frustratie er uit te slaan en daarna een 

biertje te drinken. Tim, Jack, Gerrit en Eelco, bedankt dat jullie er bijna elke donderdagavond 

waren om lekker even te rossen. Daarnaast wil ik mijn hardloop maatjes, Ruud, Martijn en 

Jacco, bedanken dat we elkaar elke week weer motiveren om toch maar weer een rondje te 

hollen. Ruud, we begonnen met z’n tweeën, maar ons hardloopclubje wordt steeds groter! 

Dat we het maar elke week weer volhouden en natuurlijk zo nu en dan spierpijn kweken met 

een Kinect sessie. En niet te vergeten de ontspannen tripjes samen met de girlies. 

 

Ook de steun van de familie is niet te onderschatten. Mam en pap, de deur staat altijd voor 

me open en ondanks dat jullie er vrij weinig van snappen wat ik heb gedaan, waren jullie 

altijd erg geïnteresseerd. Okke en Karianne, jullie ook bedankt voor de interesse die jullie 

hebben getoond de afgelopen tijd. Karianne, binnenkort ben je niet meer de enige dr. in de 

familie. Ik hoop dat als jullie de samenvatting lezen, jullie een beetje een beeld hebben wat ik 

de afgelopen tijd heb uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de familie van Elma. Bert, Joke, 

Jonna, Eelco, Giso en Anouk. Behalve de laatste twee, snapten ook jullie weinig van mijn 

werkzaamheden. Desalniettemin, bedankt voor alle steun en interesse! 
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Elma, jou bedank ik als laatst, maar dat komt omdat jij het belangrijkst bent! In de afgelopen 

periode hebben we heel wat meegemaakt. We zijn helemaal in de begin gaan samenwonen 

en een paar jaar later naar een ‘echt huis’ verhuisd. Je had het af en toe niet makkelijk als 

het op het werk even tegen zat en ik alleen maar tegen jou aan kon zeuren. Zeker toen ook 

de harde schijf van mijn MacBook de geest gaf. Ik hoop dat het je niet zo veel grijze haren 

heeft gekost als dat het mij heeft gedaan.  

Lieve El, het is klaar. Bedankt voor alles! 

 


