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Dankwoord

Als eerste wil ik graag Matthijs bedanken, voor het feit dat ik — als toch wel wat
vreemde eend in de bijt (theoretisch fysicus) — de kans heb gekregen in dit lab
te werken. Je feedback tijdens onze sessies op vrijdagochtend hebben mij zeker
geholpen bij het verder ontwikkelen van mijn wetenschappelijk denken en bij het
opschrijven van de resultaten van mijn onderzoek in dit boekje. Daarnaast gaat
natuurlijk ook veel dank uit naar Niels, voor het begeleiden van mijn PhD traject. Het was erg prettig om een mede-fysicus te hebben die mijn frustraties over
en problemen met bepaalde onderwerpen begreep. I would also like to express
my thanks to my collaborators and temporary supervisors Jakob and Alex, for
having me over in Copenhagen and in general, for all the feedback and help with
my projects. Tevens dank aan Tom en Tjeerd, voor de hulp en samenwerking
tijdens het begin van mijn traject. Els, heel erg bedankt voor al het regelwerk
achter de schermen de afgelopen jaren — zeker ook in de afrondende fase was je
hulp onmisbaar.
As a non-experimenter, I am of course infinitely indebted to all those who
helped me obtain all the data I used during my projects. In this respect, I have
had both direct and indirect help of many, many people in the lab — thank you
all! In het bijzonder wil ik Marieke bedanken, onder andere (maar zeker niet
alleen) voor het bij elkaar patchen van eindeloos veel sucrose data van supergoede kwaliteit. Ik weet niet hoe dit proefschrift er zonder jouw bijdrage zou
hebben uitgezien... Daarnaast wil ik graag alle studenten noemen die middels
hun afstudeerprojecten mij een flinke bijdrage hebben geleverd: Lawrence, Marvin, Mirelle, Tomás, Maarten en Vincent — bedankt! Verder wil ik Jan en Rien
bedanken voor de EM data. En indirect heb ik natuurlijk veel hulp gehad van de
mensen die de experimentatoren ondersteunden: alle analisten, heel erg bedankt!

A special thanks goes to my roomies: Julia, Jurjen, Fatima, Rocı́o and Enqi.
Thank you guys for supplying me with the essential dose of non-work-related
talks, random nonsense and the 4 o’clock bullsh*t hour... Julia, je was een toffe
buurvrouw; het was prettig naast je zitten en over van alles te kunnen praten —
bij voorkeur met een vleugje sarcasme. Good times. Dat er nog vele kopjes koffie
mogen volgen! Jurjen, naast je geweldige hulp met het schrijven van software
was het ook erg prettig om iemand te hebben die het nerdiness-gehalte van onze
kamer wat opkrikte met eindeloos veel quotes uit films en andere geeky ongein.
Dank daarvoor, en dat je samen met Julia mijn paranimf wilt zijn! Fatima, thank
you for our inspirational talks and the news/plans for the future you shared! It
was great to be able to talk about ‘life outside the lab’. Rocı́o, unfortunately
we haven’t been roomies for too long, but still — it was a pleasure. Thanks for
introducing me to the world of fish. Enqi, it was a great delight to have to face
our Friday morning meetings together! I really enjoyed our conversations about
pretty much everything. Now I know that whatever one might think, anything
can be even crazier in China — I will hold you to your promise to show these
interesting (...) fish, when I am visiting China some time.
Frank, koning Neuron, mijn ‘teaching duties’ werden zeker veraangenaamd
door ze grotendeels samen met jou te moeten doen. Dank voor alle flauwiteiten
en voor je goede inzichten bij een aantal van mijn projecten. Verder ook veel
dank aan mijn eerste roomies, Arthur, Cillian, Esther en Lieke, voor het maken
van onze kamer tot een fijne werkomgeving. Dit geldt natuurlijk ook voor alle
andere mensen uit het lab: Ana, Anke, Asiya, Claudia, Daniel, Danielle, Emmeke, Girish, Heidi, Javier, Jovana, Linda, Margherita, Oliver, Quentin, Rhea,
Ruud, Sabine, Sander, Sophie, Swati, Tatiana, Tinca, Torben en Wiep: bedankt!
Pap en mam, jullie zijn altijd geı̈nteresseerd geweest in waar ik mee bezig
was en ben — alle steun door de jaren heen heeft me door de nodige crises
heengesleept. Bedankt voor dit alles, en nog veel meer! Jeroen, Bruder, in mijn
vorige dankwoord stond je niet — daarom bij dezen nogmaals dank! Verder is
het moeilijk Olli’s bijdrage te overschatten; bedankt voor al je wijze woorden!
Ook dank aan alle vrienden voor de belangstelling en tips — het spijt me, maar
ik heb toch besloten geen foto op de achterkant te plaatsen. Also a big thanks
for the moral support from my ‘other family’: spasibo bol~xoe! En als laatste
natuurlijk mijn vrouw, mo lbima Kateqka — jij bent er steeds voor me
geweest en ik weet zeker dat, waar we de komende jaren ook heengaan, het
allemaal gaat lukken met jouw steun! Oqen~ lbl teb!
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