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DANKWOORD 
 

Finally, the end is in sight! You have reached what is probably the best-read part of any thesis, 

the acknowledgements. At the same time both the easiest and the hardest part to write. There 

are many people who have contributed to this thesis and I’d like to thank all of them. 

 

Veruit de meeste dank ben ik verschuldigd aan mijn copromotor, Chris. Ik heb heel veel van je 

geleerd de afgelopen jaren, van het gieten van gelletjes tot het schrijven van artikelen. Jouw 

deur stond altijd open, in ieder geval figuurlijk, om nieuwe resultaten te bewonderen of om 

mijn frustraties aan te horen en mij weer op weg te helpen. De vrijheid die je mij gaf om mijn 

eigen weg te vinden heb ik erg gewaardeerd. Nico, bedankt dat je mij de kans hebt gegeven 

om dit onderzoek te doen. Je hield de voortgang van mijn onderzoek altijd goed in de gaten en 

tijdens de LTPs wist je de focus altijd weer op het proefschrift te leggen. 

 

And of course, a big “thank you” to all my colleagues at the VU, especially those who invited 

me to their exotic hometowns! Eva, thanks for all the good memories (somehow most of them 

involve rosé?!), I hope there are many more to come. Thanks to my roomies: Sanja with the 

amazing talent of asking questions unlimited, Jan Simon, I hope you think of me every time 

someone calls you “Jantje”, Jelle, fishy- & bier-consumptie-kampioen, Vani with her disaster-

attracting skills, Barbara, kort maar krachtig, Eduardo (how are the fish doing?) and Galvin, 

heel veel succes met “de gist” en wie weet komt die celkweek er nog eens… Jeroen, bedankt 

voor het openen van de poorten van Schagerbrug, de excurcies waren erg leerzaam. Thanks to 

the “old-school-PhDs” Regina, Micaela and Bernardo en het “nieuwe” P254-team Rokus, 

Harini en Kevin, hoe gaat het met de yoga-lessen/Nederlands leren/fotografie-skills? Jan C, 

bedankt voor je opbouwende kritiek die veel van mijn artikelen beter heeft gemaakt. Thanks 

also to the “computationals”: Chris voor de dropjes en een luisterend oor, Daan voor het 

voortzetten van deze traditie, and Stephanie, Jozef and Lavorka for all the cake/drinking-

sessions in “your” room. En natuurlijk een enorme “dank je wel” voor Laura, de drijvende 

kracht van de afdeling!  

 

Bedankt ook de collega’s van andere labs die mij met materiaal, experimenten of goed advies 

verder hielpen: Gertien en Rick aan de UVA (hoe gaat het met HET artikel?), Marijke en Jack 

aan de TU en Fred bij het NKI. Jan Reedijk en Karlijn in Leiden, bedankt dat jullie mij 

enthousiast hebben gemaakt voor het onderzoek. Ook dank aan alle “buren” van ACAS en 

MedChem: Oscar en Mark voor de gezelligheid en biertjes op borrels, Saskia voor de theetjes 

en praatjes op de gang en natuurlijk de gist-experts Marco en Jan Paul voor goede adviezen en 

kletspraatjes op het lab. 
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Natuurlijk ook een woord van dank aan alle studenten die mij op het lab hebben geholpen: 

Katharina, Marieke, Dianne, Petra, Amy, Jennifer (twee keer!), Galvin, Philip, Elham, Kady, 

Asma, Pedro, Betül en João. Al leverde het niet altijd de gewenste resultaten op, jullie inzet 

heb ik erg gewaardeerd. En Betül, tot ziens in Toronto (en laat Madelon vooral thuis)!  

 

Ook wil ik mijn vriendinnetjes bedanken die met wijntjes, shoppen, etentjes en vakanties voor 

de broodnodige ontspanning zorgden! Debbie en de rest van de “familie Wemerman-

Boomsma”, die met feestjes, verhuizingen en baby’s (ik heb er maar alvast meervoud van 

gemaakt, dat past beter in het rijtje) altijd voor afleiding wisten te zorgen. Mijn andere 

scheikunde-vriend(in)en Sas, EB, Lien en Martin, succes met jullie eigen promoties of het niet 

meer (!) af hoeven ronden van de lerarenopleiding. Marloes, heel veel geluk in je grote-

mensen-huis. Viccy, bedankt voor alle thee-sessies. Bedankt ook Ilona, Diane, Nicole, Anita 

en de andere meiden uit de Veen voor feestjes, shoppen en vakanties. 

 

Pap, mam, Marcel, Kim, Anneke, Timon, Rianne, Philip en rest van de familie, die niet altijd 

begrepen wat ik aan het doen was maar dat wel hard probeerden, heel erg bedankt voor jullie 

steun! Mijn grootste dank gaat natuurlijk uit naar Andries. Dank je wel voor het aanhoren van 

al mijn frustraties en alle keren dat je mij weer wist op te vrolijken en dingen in perspectief 

wist te plaatsen op momenten dat het afronden van de promotie ver buiten het zicht leek te 

liggen. En natuurlijk bedankt voor het maken van de grafische ontwerpen. Ik hoop dat we de 

komende jaren in Toronto wat minder stress en wat meer tijd voor elkaar hebben! 

 

And everyone else I forgot to mention: thanks! (and don’t forget to read the rest of the 

thesis…) 
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