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Nu het proefschrift er ligt is het al bijna niet meer voor te stellen hoeveel tijd in dit
onderzoek is gaan zitten, noch hoeveel mensen er een bijdrage aan deze studies hebben geleverd. Ik zal m’n best doen om hier iedereen te noemen die zijn/haar kennis en
expertise heeft ingezet bij de totstandkoming van m’n experimenten, maar realiseer me
onmiddellijk dat er een grote kans is dat ik mensen vergeet te noemen. Daarvoor wil ik
me bij voorbaat excuseren.
Op de eerste plaats wil ik Timo bedanken. Never a dull moment is een understatement;
voor verveling is weinig tijd, ideeën tuimelen vaak over elkaar heen en het gebeurt nogal
eens dat afgesproken analyse-aanpakken door de werkelijkheid worden ingehaald. We
praten altijd over het wet lab en het dry lab maar eigenlijk hebben we nog een ander
lab waar de meeste experimenten in uitgevoerd worden. Ons imaginary lab (ik noem
het bewust geen virtual lab); als je van de buitenkant naar dit lab kijkt zie je vooral min
(komt voor) of meer (komt ook voor) genoeglijk pratende dames en heren. Sommigen
spreken er schande van om zoveel tijd te verkletsen, anderen zijn er misschien wel een
beetje jaloers op. Maar ik ben er zeker van dat Socrates er trots op zou zijn! Dit is het
lab waarin we zonder twijfel de meeste tijd doorbrengen en waarin we ook de meeste
experimenten uitvoeren. Verreweg het meeste mislukt in dit lab, iets dat de resultaten
van ons wet en dry lab trouwens bijzonder ten goede komt. Timo, ik vind het bijzonder
met je te werken, het is spannend, vernieuwend, je benadert wetenschap wars van conventies en bent niet snel onder de indruk van de één of andere imposant uitziende
methode. ‘Het klinkt goed, maar is het dat ook?’ Dat is bijzonder, een zo vrije geest die
een technologische club leidt en die bovendien ook zulk fundamenteel onderzoek leuk
vindt en faciliteert. Want uiteindelijk zou het bij een transcriptomics club misschien wel
vooral gepast hebben om technologisch onderzoek te doen. Ik ben je dankbaar dat we
technische problemen kunnen identificeren en oplossen maar ben vooral reuzeblij dat de
biologie altijd de drijvende vraagstellingen voor ons onderzoek levert. Daarnaast blijft de
academische ontdekkingsreis die we door allerlei samenwerkings- en serviceprojecten
maken ongelofelijk boeiend. De hoeveelheid en diversiteit van de onderwerpen waar
we ons mee beziggehouden hebben, van bacteriën in tandplaque tot high performance
computing, van toxicogenomics tot experiment design, van microRNA’s in asperges tot
het vinden van een genomisch spoor van muskusratten in het milieu, te veel om op te
noemen. Om zo’n reis te maken heb je reizigers nodig met veel en verschillende expertises, een multidisciplinaire groep. Het is bijzonder om in zo’n groep te werken, omringd
te zijn door zoveel kennis en waarin bovendien het uitgangspunt is dat die kennis in elk
project tot de beschikking staat voor iedereen in de groep. Het heeft tijd gekost om zo’n
groep te vormen. Dat is vooral jouw verdienste. Dank daarvoor.
Mijn dank aan de groep als geheel, voor alle discussies, de tijd en de expertise, is daarom
verre van obligaat. Graag wil ik een aantal mensen met name noemen.
Allereerst mijn twee paranimfen, Johanna en Paul. Johanna, onze discussies, niet alleen
de wetenschappelijke maar ook over wat er op dit moment goed en minder goed is in
het wetenschappelijk bedrijf en de wereld in het algemeen houden me scherp. Dank ook

159

508423-L-bw-Rauwerda
Processed on: 1-3-2017

Transcriptome Dynamics in Early Zebrafish Embryogenesis

voor je creatieve inbreng in de analyses van met name hoofdstuk 4. Paul, ha! Dank voor
je toewijding en ongelofelijke geduld bij onze analyses op de zebravis eitjes. We zijn heel
wat keren vooruit en weer terug gegaan, er zijn heel veel mooie visualisaties gemaakt en
heel veel interessante analyses uitgevoerd die de publicatie niet gehaald hebben en zelfs
niet in de supplemental information zijn terecht gekomen. Geen verloren moeite, we
hebben er naar gekeken, we weten weer meer: ‘There and Back Again’, je moet er maar
tegen kunnen.
Wim, het is al weer meer dan 10 jaar geleden dat we met de bouw van het e-biolab zijn
begonnen, de laatste consumer grade PC’s staan nu met uitgerookte condensatoren
klaar om afgevoerd te worden. Zonder jouw kennis was het onmogelijk geweest om de
bioinformatica omgeving die we nu hebben op te bouwen. Genseq is een groot succes
en alleen als ik met onderzoekers van andere universiteiten praat besef ik hoe bijzonder
het is dat wij nooit compute-resource problemen hebben. Zonder die omgeving zou
dit proefschrift er niet liggen. Ook dank voor al je geduld en oorspronkelijkheid bij het
oplossen van biologische en bioinformatica problemen en voor je bereidheid om mee te
denken bij de problemen van anderen.
Rob, Marina, Wim en Selina, het hele proefschrift steunt op jullie werk, maar in het
bijzonder het labwerk voor hoofdstuk drie, vier en vijf is buitencategorie. Het zou nooit
gelukt zijn om de conclusies te trekken die we nu kunnen trekken als jullie niet zo
ongelofelijk schoon, precies en reproduceerbaar gewerkt zouden hebben. Weinig labs
doen het jullie na. Daanaast hebben jullie altijd een bewonderingswaardige hoeveelheid
geduld, ook als het planningbord helemaal vol staat. Ik wil hier zeker ook Mark de Jong
noemen. De gedachten aan onze Leiden-sessies voor hoofdstuk vier en vijf zijn me dierbaar en jouw bijdrage in het bijzonder aan hoofdstuk vier is groot. Ik ben je hiervoor erg
dankbaar! De wat aparte humor tussen ons zette anderen vaak op een verkeerd been,
erg komisch.
Selina, je hebt de afgelopen tijd heel wat waterdragen van mij overgenomen. Ik waardeer
dat heel erg. Mijn dank dat je dat op zo’n ongelofelijk goede en fijne manier doet.
Dry lab, Martijs, Geneviève, Mauro, Inez, wat een kennis bij elkaar! Geneviève, dank voor
je onderwijs en TKI-U werk maar natuurlijk nog veel meer voor alle mooie gesprekken
en ideeën. Je suggesties wat literatuur en muziek betreft zetten me op een spoor dat ik
anders gemist zou hebben. Bijzonder.
Ook wil ik Mateusz graag bedanken. Niet alleen voor je werk, alhoewel je snakemake en
QC sporen onuitwisbaar zijn en hun nut elke dag bewijzen. Ik vond het een voorrecht je
kamergenoot te zijn, bedankt voor al je energie, je vrolijkheid en je creativiteit.
Martijs, dank voor je bereidheid en vermogen om je denken over statische en analytische
problemen te delen. Het levert vaak een nieuwe manier van kijken tegen een onderwerp
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dat ik dacht te kennen op en is altijd verhelderend. Je bent ook een kritische poortwachter tegen te snelle conclusies. Je hebt hiermee een grote bijdrage aan met name
hoofdstuk drie en vier van dit proefschrift geleverd. Dank ook voor je reflectie op het
onderwijs dat we geven. Ik kijk er naar uit om samen met Rob,Timo en jou dit onderwijs
verder te ontwikkelen.
In dit proefschrift hebben we gebruik mogen maken van de zebravisfaciliteit van het
Institute of Biology van de Leiden Universiteit. Niet een middagje maar dagen, weken
achter elkaar. De gastvrijheid die we ervaren hebben, en de ruimhartigheid waarmee
materiaal, vriezers en microscopen ons ter beschikking werden gesteld is ongelofelijk
groot geweest. Zelfs als er ingewikkelde dingen georganiseerd moesten worden, zoals
een nacht doorwerken in het lab kregen we medewerking. Daarom, Herman, Marcel,
Annemarie en Gerda, heel erg bedankt. En in het bijzonder: Ulrike enorm bedankt voor
al je werk, de planningen die nodig waren voor eitjes en bevruchtigen, je bereidheid om
een proef over te doen als de dames niet meewerkten en, niet in de laatste plaats voor je
vriendelijkheid!
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