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Eigenlijk was één van mijn stellingen ‘promoveren doe je niet alleen’, maar ja, dat is 
geen stelling, want daar is niks tegenin te brengen. Dit boekje had hier nu niet gelegen 
als ik het allemaal alleen had moeten doen. 
 
Ten eerste had het boekje hier letterlijk niet gelegen als de beoordelingscommissie het 
niet zo snel gelezen had. Lubbert, Hidde en Jan-Metske, bedankt voor het snelle lezen 
en het weinige commentaar dat jullie hadden. 
 
Ik had niet kunnen promoveren als ik niet was gaan studeren. Mijn ouders hebben me 
gestimuleerd om biologie te gaan studeren en later ook om helemaal naar de andere kant 
van het land te gaan voor de baan die ik leuk vond. Gelukkig kwam ik voor mijn 
promotie weer terug naar Groningen, maar nu zit ik zelfs aan de andere kant van de 
Noordzee. Ondanks dat jullie vaak niks begrepen wat ik nou allemaal deed op het werk, 
bleven jullie vragen hoe het nu met de ‘studie’ en het boekje ging. Ook de broers en 
zussen (van de warme en koude kant) wil ik bedanken voor hun interesse in mijn 
voortgang. Straks hebben jullie een echte doctor als zus en tante. 
 
De volgende om te bedanken is Theo. Ondanks dat je me graag wilde houden in Geleen, 
heb je me toch gestimuleerd om een AiO-plaats te zoeken en ik ben blij dat ik (samen 
met Sietske) naar Groningen kon gaan voor een promotie-onderzoek in het verlengde 
van mijn werk bij DSM. Je kon de vinger aan de pols houden door plaats te nemen in 
onze gebruikerscommissie, waardoor we elkaar nog 2 keer per jaar zagen. De 
vergaderingen met deze commissie waren altijd vruchtbaar en ik wil Jan-Metske en 
Richard dan ook bedanken voor de tips en discussies. 
 
Mijn promotor wil ik bedanken omdat hij mij de kans heeft gegeven in zijn nieuwe 
groep te promoveren op een onderwerp dat ik heel erg leuk vond. Wim, ik heb niet 
alleen geleerd wat onderzoek plannen en uitvoeren inhoudt, maar ook gezien wat er 
allemaal komt kijken bij het runnen van een groep en dat communicatie heel erg 
belangrijk is. Ook wil ik Raymond hier bedanken die er in het begin van mijn promotie 
nog even was met veel (acylase) kennis om mij op gang te helpen. Daarnaast was 
Niesko er natuurlijk met zijn rustige uitstraling en goede ideeën over hoe de 3 lijnen in 
onze groep samen zouden moeten smelten. 
 
Ik wil de groep (ex)AiO’s graag apart noemen. We zijn met acht mensen vlak achter 
elkaar begonnen met promoveren en hebben allerlei problemen samen het hoofd 
geboden. Ons grote aantal was zowel een voordeel als een nadeel. Ik ben blij dat ik met 
zoveel gelijkgestemden heb samengewerkt, want we hebben natuurlijk ook veel mét en 
om elkaar gelachen. Albert, Ronald, Melloney, Helga, Charles, Geeske, Almer, Mattijs, 
Elfahmi, Ykelien, Joanna, Johanna en Lidia, bedankt, en blijf elkaar helpen en steunen! 
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Dan zijn er natuurlijk nog meer (ex)collega’s: Janita (en Janneke en Astrid: waar moet 
ik zijn voor ..?), Rein (ik heb nu echt een labtop), Freeke (zijn er nog koekjes?), Ronald 
vM en Henco (geweldig gitaarduo), Mark (ook al een gitaarspeler en nu ook een 
‘gevaar’ op de weg), Monique (poweryoga en CROSSen), Dolf (eiwitman), Frens (dan 
maar leraar), Michiel (even wennen, maar dan heb je ook wat), Mags (jawel, ik red het 
wel in Engeland), Peter (nee, ik kom niet uit Hoogeveen), Jean-Yves (Snappy doet weer 
raar), Sieb (nog een promotieliedje?) en Jan Maarten (we hebben géén incidenten 
gehad!). En last but not least wil ik Robbert bedanken. Ik dacht dat ik na 3 jaar wel een 
zelfstandig onderzoeker was, maar jij hebt mijn zelfvertrouwen in mijn eigen kunnen en 
kennis behoorlijk opgekrikt de afgelopen tijd. Daarnaast zag jij gelukkig vaak wél de 
positieve dingen in die slechte resultaten, maar was je toch kritisch. Ook thuis was je er 
altijd als ik je nodig had (meestal heb ik zulke lange telefoongesprekken alleen met 
Dirk). Je hebt mij de weg gewezen om een kritisch onderzoeker te worden, ik hoop dat 
ik dat pad kan blijven volgen. Jij bent mijn grote voorbeeld, bedankt. 
 
Alle studenten die in de afgelopen 4,5 jaar bij FB hebben rondgelopen wil ik bedanken 
voor de gezelligheid op en buiten het lab. Alle mensen die mee hebben gewerkt aan ons 
project in de FaBioTech cursus, door middel van een capita of een bijvak wil ik 
bedanken, waarbij ik natuurlijk mijn/onze bijvakkers in het bijzonder wil noemen. 
Muriel, Marjolein, Femke, Kris en Yke, bedankt voor de sociale en wetenschappelijke 
bijdragen die jullie hebben geleverd. 
 
Als ik aan FB denk denk ik niet alleen aan mensen maar ook aan andere zaken zoals de 
PhF (geweldige labuitjes en saaie borrels, maar ook bowlen, een paashaas, en chinees 
met Sint Maarten), taart en champagne (bij elke gelegenheid), de PhFilm (rare teksten 
van Charles in de aankondigingsmailtjes), de tegenstellingen en overeenkomsten tussen 
Farmaceuten en Biologen, eten op het ziekenhuis, het kippenhok (nu verplaatst naar 
958), ballonnen en slingers, het M-lab (934), de week- en dagthema’s, promotie files 
bijhouden en een promotie voorbereiden. Oftewel, er zijn gewoon teveel leuke dingen 
gebeurd om op te noemen (en er moet natuurlijk ook wat overblijven voor al die 
promotiecabaretten die nog moeten komen). Het moge duidelijk zijn: ik heb het 
ontzettend naar mijn zin gehad bij FB. 
 
Werken gaat veel beter als je daarnaast kunt ontspannen. Dit is goed gelukt tijdens het 
musiceren en de kroegbezoekjes daarna met Harmonie’67 (nog steeds de leukste 
harmonie van de Stad met de meeste stellen?). Bij K&V kon ik als ‘oude’ vrouw nog 
echt turnen in een heel gezellig clubje, dit zal ik wel nergens anders weer vinden. Ook 
meer incidentele dingen zorgden voor ontspanning: fietsen met Mattijs en Ronald D., 
spelletjesavonden met onze oude kamer, sporten met Monique, jaarlijkse biologen 
samenkomst (nu wat minder door verhuizingen en kinderen) en Catannen met Mark, 
Mattijs en Ykelien (en Almer en Michiel). Ik ben blij dat ik nu zoveel slaapadresjes in 
Groningen heb, want er gaat natuurlijk niks boven Groningen. 
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Ik wil hier Charles nog een keer noemen. Ondanks dat we elkaar niet kenden en 
behoorlijk verschillend zijn, hebben we toch bijna 5 jaar heel lekker samengewerkt. Ik 
denk dat wij het levende voorbeeld zijn van hoe de symbiose tussen Farmaceuten en 
Biologen zou moeten zijn. We moeten misschien maar een cursus duo-presenteren 
opzetten. Ik ben blij dat je mijn paranimf bent! 
 
I also would like to thank some people in the UK, starting with Forian. Although I was 
already paid by you, you sent me home to work on my thesis. Thanks for the patience 
and trust, I will start working on NRPSs now. Furthermore, I want to thank all the other 
members of the FH-group who made me feel at home so quickly. From now on, I will 
join in every social activity, from Thursday night Jazz sessions to seeing rugby games 
and from skiing trips to Formal Hall diners. 
 
En dan de belangrijkste persoon in mijn leven, Dirk. We zouden maar 3 jaar uit elkaar 
wonen, dat werden er eerst vier en nu wonen we zelfs nog verder uit elkaar. Maar 
gelukkig was je er wel altijd voor mij met een luisterend oor (via telefoon of internet), 
vooral in deze laatste stress periode. Jij bent het rustpunt in mijn leven, een welkome 
afwisseling als ik weer eens overactief rondren. En dat samenwonen gaat vast nog wel 
eens lukken. We kunnen nu eindelijk beginnen met ‘sightseeing’ in Cambridge. 
 
 

Linda ☺ 
 




