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DAnkwooRD
Eindelijk! Ook ik mag nu het dankwoord gaan schrijven. Dit betekent dat het “boekje” 
bijna naar de drukker mag en daarmee het einde inluidt van mijn aio periode. Dit 
betekent ook het moment om terug te blikken aan mijn roerige periode bij Moleculaire 
Microbiologie, of onder de intimi beter bekent als MolMic.

Hoewel het de gewoonte is om eerste de promotor te bedanken, wil ik hier van 
afwijken omdat zonder twijfel het belangrijkste persoon bij het tot stand komen van 
dit proefschrift, na mij , mijn co-promoter Joen is geweest. Joen, bedankt dat je het 
vertrouwen in me had om mij aan te nemen als aio met een verleden. Gelukkig kon 
ik je in 2005 ervan overtuigen dat ik echt kon en wilde promoveren. En zie hier het 
resultaat. Hoewel we het niet altijd eens waren hoe het onderzoek verder moest, heb 
ik ontzettend veel vrijheid gekregen in de onderwerpen die ik mocht onderzoeken. 
Tja, dat leverde hele ingewikkelde onderwerpen op zoals zuurstress en YidC, maar 
ook lekker rechttoe rechtaan experimenten zoals die  met YidD. Bedankt voor alles, 
zonder jou was dit niet gelukt!

En natuurlijk mijn ‘gloednieuwe’ promotor, Wilbert. In mijn laatste jaar bij MolMic 
werd onze afdeling gefuseerd met een gedeelte van de afdeling Medische Microbiologie 
en Infectiecontrole. Praktisch gezien betekende dat we een paar gezellige labgenoten 
bijkregen en dat jij mij promotor werd. In vooral de laatste afwikkelingen van mijn 
promotie traject heb jij een behoorlijke bijdrage geleverd. Dankzij de inzet van jou en 
Sandra konden we toch nog dit jaar een datum voor de promotie prikken. Ik vind het 
ontzettend leuk dat jij mijn promotor wilt zijn!

En dan de steunpilaren van MolMic, Greg en Corinne, zonder wie het lab misschien 
niet direct uit elkaar zou vallen, maar wel een stuk inefficiënter zou functioneren. Greg, 
hoe vaak heb ik niet bij jouw bench gestaan met hele slimme (…) en hele domme 
(!) vragen waarom bepaalde dingen op een bepaalde manier gedaan moest worden. 
Altijd had je wel een antwoord, en als je die niet onmiddellijk had, dan kwam je later 
alsnog met een oplossing. Je hebt me ingewijd in de geheimen van membraanisolaties 
(gelukkig, nooit meer membranen resuspenderen) en crosslink experimenten. Deze 
samenwerking heeft dan ook geleid tot mijn eerste artikel bij MolMic. Dank dat je 
altijd tijd had om mij te helpen tijdens mijn periode bij MolMic als stagiare (bij Nellie, 
heeeel lang geleden) en als aio. Co, hoewel onze projecten minder raakvlakken had (jij 
secretie en ik binnenmembraan), stond jij ook altijd voor me klaar! Voor een praatje, 
een kop thee of de laatste roddels, het was altijd gezellig met jou. 

En dan de andere leden van MolMic die mijn tijd op het lab aangenaam en gezellig 
hebben gemaakt. Tijdens het pipetteren werd toch wel veel (teveel?) geklets en gelachen. 
Maar ach, als je moet minipreppen en pellet aan het oplossen bent, dan was een praatje 
toch wel een zeer welkome afleiding. En Joen, tussen het afleiden door, praatten we ook 
wel over wetenschap! De volgende mensen hebben in ieder geval het lableven een stuk 
interessanter gemaakt.
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Ovi and Ana, thank you so much! Where to begin? Ana, I should of course have 
started to thank you at the top of page, but somehow, you landed on this spot. First, 
thank you for all your wonderful dishes you brought to the coffee room, and the dinners 
we had. Love your cakes, and I even managed to use one of your (easiest) recipe for 
making the Greek yoghurt cake. I am sort of famous for that. And then the time we 
worked side by side on YidC, where you did your first protein work. Beside from 
being very gezellig, it resulted you being a co-author on one of my papers. Of course, 
the stories from Romania, which you tell in such a lively manner makes me believe 
that I have visited your parents farm. Ovi, the artist of this wonderful thesis cover. 
I believe you are a homo universalis: scientist, painter, woodworker, car mechanic; 
photographer, IT specialist, cook, and plant and bird specilalist. Is there anything that 
you cannot do? I will not miss our chats about the above mentioned subjects because 
we will keep having them during our lunches and dinners together. Thanks for your 
friendship. Ana, did I already thank you?

Zora and (the Spanish) Ana, you girls made the lab more woman-friendly and 
fun! Remember our Spanish lessons (didn’t really get to the advanced level…), the 
Nederlandse lessen, our cooking sessions: home-made spaghetti and gnocchi (which 
ended up called ZAZA’s), and chicken garlic (Ovi’s specialty). Hmm, looking back there 
was always lots of food involved in our conversations. Would that be my contribution? 
Loved working besides you girls and I will miss the conversations that we had about 
work, people and the world. Zora, dank dat je mijn paranimf wilt zijn! Zie het als 
een generale repetitie voor die van jou volgend jaar! Ik wens je heel veel succes nog 
met de laatste loodjes (die zijn altijd het zwaarst) enne, aangezien we elkaar nog vaak 
gaan zien, hoor ik nog wel hoe het met je villa in Frankrijk verder vergaat! Ana, your 
attempt to teach us Spanish did not end well, but not due to your input, but due to the 
students’ wavering attitude (mea culpa!). However, Agua by Jarabe de Palo is still one 
of my favorite songs. I will always remember our fitness, yoga, and pilates sessions and 
powerkiten adventure. All of it involved ‘powerhouse’! And to you too, I wish you all 
the best for your future (where ever that is). 

Wouter, als Hbp voorman hadden jij en ik in het begin zo onze meningsverschillen. 
Maar een kamer delen bracht rust in de tent en we hebben toch interessante gesprekken 
gehad over het wel en wee van onze afdeling. Veel succes verder met je carrier bij 
Xbrane! Edwin, als voorganger van het YidC gebeuren heb je me de kneepjes van het 
membraan-vak geleerd. Je was niet heel aanwezig, maar je droge uitspraken werden 
altijd op prijs gesteld. Dank en veel succes verder in Groningen. Dirk-Jan, als senior 
postdoc bij MolMic was je al een behoorlijke persoonlijkheid. Ik waardeerde je 
wetenschappelijke input zeer tijdens de werkdiscussies. Hoewel je alweer een hele tijd 
uit Amsterdam weg bent, hebben we nog steeds contact: via mijn huidige baan hebben 
we toch nu een zeer vruchtbare samenwerking (inclusief een IPad….). Nog even, en 
dan ben je een echte Prof!
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Beste Bart, hoewel we niet heel lang samengewerkt hebben, heb ik toch het gevoel 
dat ik je al jaren ken! Misschien omdat jij ook altijd dinsdag om 9 uur stipt op de VU 
moest zijn voor onze werkdiscussies of dat we samen richting Slotervaart (en verder) 
fietsten naar huis. In ieder geval, veel succes met je projecten verder! Ik zal verder niks 
meer aan je proberen te slijten. Sadeeq/Sadeech, despite our character differences, we 
have been able to get along pretty well! Thanks for the interesting Bollywood movies, 
and not the least, you taught us to play cricket! I think I even understand the rules 
know! Let’s play soon again. En de MMI meiden, Edith, Maria, Anniek en Karlijn, veel 
succes met jullie carriers! Hieu, our Vietnamees colleague! We did not work too long 
together, but you were such a kind person! I still remember your spring roles that you 
made for our ‘International Diner’. I wish you all the best in Germany! Michiel, het lijkt 
ook weer een eeuwigheid geleden dat we samen op het groene lab zaten, maar het was 
een gezellige periode. Misschien toch maar snel een keertje afspreken met Manuella 
en de kids? 

En de (ex) stafleden van MolMic: Peter, Mathijs, Ben en Nellie. Peter, halverwege 
mijn aio periode kwam jij onze afdeling versterken. Vele keren heb ik met mijn blotje 
of gelletje bij jou gezeten om de resultaten te bespreken. Je was hoe dan ook altijd 
positief en zag overal de ‘silver lining’. Dat heeft mij vaak geholpen om door te zetten 
en verder te gaan! Dank voor je positieve bedrage aan mijn periode bij MolMic en dit 
proefschrift. Je bent een aanwinst voor MolMic. Mathijs, do I need say more? Altijd 
lachen met en om jou, ondanks (of dankzij) je zeer vrouw-onvriendelijke moppen. Ik 
ga jou grappige kijk (op alles!) en je verhalen van je kids missen. Ben, je was er in de 
begin van mijn aio periode. Je vriendelijkheid en je openheid maakten dat ik gelijk 
zeer welkom voelde bij MolMic (ook toen al als stagiaire). Je advies toen om een stage 
te volgen in de VS heeft heel goed uitgepakt: een zeer leerzame en interessante periode 
in Atlanta en een PNAS verhaal. Heel veel succes verder met je carrier bij UPC! Nellie, 
via jou, voormalig stagebegeleider, belandde ik uiteindelijk weer bij MolMic terecht en 
zoals je ziet, is het gelukkig goed gekomen. Verder was jij degene die mij wees op YidD, 
toch wel een zeer curieus eiwitje. Uiteindelijk is er een mooi artikel uitgekomen, dank 
daarvoor!

Mariëlle, mijn stagiaire, we vormeden een goed team. Je kunt ontzettend goed 
pipetteren en kon daarnaast een labjournaal bij houden die goed te lezen en begrijpen 
was, zelfs nadat je weg was! Dat is een talent dat niet onderschat mag worden. Een van 
jou figuren heeft het dan ook gered om in een artikel terecht te komen. Hopelijk was 
deze periode ook leerzaam voor jou en nuttig voor je verdere loopbaan. Veel succes 
verder zowel in je carrière als in de muziek! 

I thank all the collaborators that I had in- and outside the VU that contributed to a 
successful promotion. Allereerst, Joost en Martijn, jullie zorgden voor een wezenlijke 
bedrage aan het Gad verhaal. Fysiologie is niet mijn pakkie-an, maar ik begrijp er 
nu in ieder iets van! Martijn, je optimisme en je bereidheid om in het weekend even 
voor me een stammetje aan te enten werd en wordt bijzonder gewaardeerd. Happy 
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Camper! Joost en Tanneke, bedankt voor jullie gastvrijheid op jullie lab en dat jullie 
in mijn leescommissie wilde zitten. I thank also Daniela and Angela (Italy), Gregory 
(New Zealand), Mirjam and Jan-Willem (Sweden) for fruitful collaboration. Marijke 
en Klaas, dank voor jullie gastvrijheid op het lab en het meedenken aan het Gad 
verhaal. Ik dank ook de andere leden van de leescommissie voor het beoordelen van 
mijn proefschrift.

Naast het werkgebeuren, is er natuurlijk ook een sociaalgebeuren. Lieve Uilenstede-
gang: Bianca, Romeo & Cleo, Geert, Eva & Noor, Karin, Frank en Mo, jullie hoeft nooit 
meer te vragen hoe het met mijn proefschrift gaat. Het is AF! De afgelopen 14 jaar 
(wat, al zo lang?!?) hebben jullie altijd interesse in mij en mijn werk getoond. Op de 
naar de volgende 14 jaar met nieuwe en oude tradities. Frank, ik zie uit naar jouw grote 
dag! Anouck en Sabrina, jullie kennen mij al een eeuwigheid, en een groot deel ervan 
werd in beslag genomen door mijn promotie traject. Hoewel we elkaar niet heel vaak 
zien, hebben we toch een bijzonder vriendschap en ik hoop die nog lang te behouden. 
Anouck, nog hartelijk dank voor het leesbaar maken van de Nederlandse samenvatting. 
Enne meiden, gingen we nou binnenkort naar Parijs?

The (ex) NKI people deserve an own paragraph. I guess it is unusual to thank the 
previous colleagues, but it was at the NKI that I learned to pipet and to ‘think’ science. 
Although it was a though period at H8, at the same time it was with no doubt the most 
fun and instructive period too. Perhaps it was because it was my first real job, or because 
of all the great people I met there that have become my friends. Cristiane and Paul, 
you were there at the very start of my scientific carrier. Together we talked, laughed, 
cried, travelled and ate. I hope we will be doing this too in the next decennium. Good 
luck to both of you with your new carriers! Thanks also to the other members of the 
Borst lab (including Linda) that made the period scientifically and socially enjoyable. 
Then the ex H8 girls (I am not going to name you because you know who you are, and 
I will probably forget one or two names.), ex, because H8 does not exist anymore as 
department and most of us have move to other places than the NKI. But it is still fun 
to meet you. Let’s go soon again for dinner! Dear Paulo, although you never worked at 
the NKI (and probably never will), in my head, to are in that NKI-box too. Although 
we will see each other (more) often in the future, I take this opportunity to thank you 
for your friendship and your lessons in corporate thinking! 

Het is niet meer dan eerlijk om ook mijn huidige (ex-)collega’s te noemen. Het 
bedrijfsleven (Promega) verschilt nogal van het lableven, maar het zijn de mensen die 
het verschil maken. Ook het afgelopen jaar bij Promega was ontzettend leerzaam. Er is 
leven na het lab! Dank voor jullie interesse en medeleven (!) in de laatste loodjes voor 
mijn proefschrift.

Last but not least, de familie! Ja, pap en mams het is nu echt af! Ik ga nu aan een 
echte baan . Lieve Sis, bedankt voor je steun in al die jaren. Het moet ook niet 
gemakkelijke voor jou geweest zijn met een zus die eerst een jaartje naar de VS gaat en 
dan ook nog wil gaan promoveren. Ook superfijn dat je mijn paranimf wilt zijn. Maak 
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je geen zorgen, je gaat het geweldig doen zoals je altijd doet! Gui en Nathan, jullie zijn 
er toch ook bij? Lifan, ben benieuwd of je inmiddels een huisje hebt? Spannend hoor, 
en fijn dat het lekker met je gaat! Broertje, Li-Da, ontzettend dapper dat je nu in Italië 
zit. Ik weet zeker dat je het kunt en wat fijn dat jij en Marte ook bij mijn promotie bent.

Aio zijn is niet een baan, maar het is een manier van leven. Voor mij betekende 
dat ik met de pieken en dalen van mijn projecten meeleefde. Een goed experiment op 
vrijdag betekende automatisch een geweldig weekend, maar andersom, een mislukt 
experiment resulteerde vaak in een slecht humeur. Of dat ik weer eens (heel erg) te laat 
kwam omdat een experiment uitliep. Sorry lieve familie en vrienden hiervoor! Hoewel 
ik niet kan beloven dat werk mijn humeur niet meer zal beïnvloeden, komt nu een 
end aan lange aio periode, 9 jaren met de NKI periode meegeteld, dat toch wel stress 
opleverde. Ik ga nu zoveel tijd voor jullie hebben. Maar nu eerst: feest!

Veel liefs,
Zhong


