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AC K N OW L E D G E M E N T S

Vier en een half jaar werk aan een promotieproject kan een eenzame tijd zijn. Gelukkig
was het dat verre van, en ben ik dank verschuldigd aan een groot aantal mensen. Hier-
onder volgt een niet-exclusieve opsomming, een ieder die mij heeft aangehoord over
mijn project heeft bijgedragen aan het boekwerk dat hier voor u ligt in de vorm van
aanmoediging en metaforen. Ik raad u dan ook van harte aan om vooraan te beginnen
met lezen, opdat u wellicht een glimp van uw bijdrage kunt terugvinden.

Mijn dank gaat in eerste instantie uit naar mijn beide promotoren, Gijs en Erwin.
Jullie hebben in de jaren sinds het begin van Complexe Systemen een ontzettende pret-
tige sfeer weten te creëren. Als tijdens mijn Master kwam ik hier voor het eerst echt
mee in aanraking. Via jullie netwerk heb ik mijn Master mogen afsluiten met een fan-
tastische stage in Californië. Ondertussen bleek er ruimte te zijn om via het Physics of
the Genome-programma te komen promoveren. Ik heb van deze beslissing geen moment
spijt gehad. Gijs, jouw enthousiasme werkt aanstekelijk. Wanneer er data ligt, is het
heerlijk om hier even met jou over te brainstormen. Ondertussen is de zelfstandigheid
als jouw promovendus een groot goed! Gedurende mijn promotie werd je hoogleraar,
wat uiteraard op gepaste wijze is gevierd. Als mijn tweede promotor was Erwin ook zeer
vaak betrokken bij mijn projecten. Jouw kritische, maar altijd eerlijke blik is geweldig
om nieuwe plannen, data en modellen aan te onderwerpen. Ondanks dat de wormen en
hoogleraarschap steeds meer tijd eisden, ben je altijd bereikbaar voor de DNA projecten
(en activiteiten en vrijdagmiddagborrel)!

I owe many thanks to Martin as well. You have been essential in helping with the
analysis and modelling of the complex data. Thanks for explaining some of the simplest
fitting over and over again! I’m pleased you have found your own group in this period,
and wish you all the best. Ik wil hier ook graag Antoine van Oijen danken. Mijn laatste
jaar heb ik grotendeels aan een gezamenlijk project gewerkt. Onze discussies, waaraan
Hylkje en Karl ook veel hebben bijgedragen, hebben geleid tot een mooie eerste stap
naar het bestuderen van replisoom interacties in het optisch pincet. Ik hoop dat we dit
in de toekomst verder kunnen uitwerken!

Het belangrijkste onderdeel van de fijne tijd in de CoSy-groep zijn, heel cliché, toch
de collega’s. Na mijn dagelijks begeleider te zijn geweest tijdens mijn stage, was je later
ook kamergenoot, Peter. Dank voor de introductie van Buffalax, de SI-kalenders en
vele andere memorabele momenten. Andrea, Gerrit, Felix, I do not believe it is possible
to find more pleasant people to attend conferences and meetings with, we might have
even talked science on few of these occasions. I’m glad many of these events have taken
place halfway around the globe, although occasionally Amsterdam has suffered as well.
Thanks a lot guys! Ook voor Bram niets dan goed. Sinds onze stage in deze groep zijn
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we samen, via Davis, hier gaan promoveren, vandaar ook de verkiezing tot paranimf.
Het werk dat jij hier verzet hebt is waanzinnig. Rond deze promotie af en zoek je eigen
plek in de wetenschap.
Niels, Onno, Daan, Geraldine, thank you all for the great times in the office. Pains
were shared, assistance was provided when necessary, and if possible we picked on each
other. I loved it. I would like to thank Iddo and Graeme for all the effort put into the
huge review we wrote. It’s amazing to see how much work can be done when a deadline
approaches. Andreas, Mattijs, Jona, Ineke, Douwe, Aranvidan, Marian, Jordi, Miriam,
Johannes, Jelmer, Jianan, Joshua, Max, Sandrijn, Els, Sandrine, Pierre, Jules, Frank,
Leonie and Sandro thanks for all the good times here in the last few years. Coffee
breaks, weekly meetings or just working together, never a dull moment!

Zoals hierboven al gezegd, vrienden en familie hebben op een speciale wijze bijgedra-
gen aan mijn promotie. Juist door uit te leggen wat ik deed werd ik gedwongen om de
abstracte experimentele resultaten te vertalen naar nieuwe en betere metaforen. Jullie
hebben meer dan jullie denken bijgedragen aan mijn ontwikkeling in de afgelopen jaren.
Speciale dank gaat natuurlijk uit naar David, die mij als paranimf komt bijstaan tijdens
de verdediging!

Uiteraard veel dank aan mijn ouders. Een eigen weg kunnen gaan in deze wereld is
prachtig, maar als advies nodig is, is het geweldig als ik daar thuis even voor aan kan
kloppen. Stijn, Rens, Swaen, 15 jaar geleden had ik niet gedacht dat we elkaar ooit
wekelijks zouden kunnen zien zonder dat het noodzakelijk is even ruzie te maken. Ik
mag alleen maar hopen dat het zo gezellig blijft!

De laatste woorden zijn voor Serena. Ik verbaas me dagelijks over hoe simpel samen
met jou zijn is. Nog geen twee jaar geleden hadden wij geen weet van elkaar, en nu
zijn we door twee stressvolle promoties gerold. Dan zouden we toch ook samen een huis
moeten kunnen inrichten...!
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