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D a n k w o o r D

 
Voor dit boekje ben ik vele mensen dank verschuldigd. Veel van jullie hebben direct of 
indirect bijgedragen aan de totstandkoming van dit werk, in het lab danwel buiten het 
lab. Daarom wil ik jullie hierbij bedanken voor alle hulp en vriendschap.

Allereerst bedank ik jou, Bill, voor de kans die je me hebt gegeven deze uitdaging aan 
te gaan. Ik dank je voor je begeleiding, dat de deur altijd open stond en voor de vrijheid 
die je me hebt gegeven om er zelf wat van te maken.
Thijs, ik heb genoten van alle discussies en de bakkies buiten. Die verdomde granulo’s!
Dirk, we gaan nog steeds een keer naar Kampong.
Martijn, hab’ ein gutes Zeit in Deutschland.
WdV, dank voor de rust die je me gunde op de donderdagmiddag.
Jenny, ik ben even vergeten wat ik ook al weer wilde zeggen.
Buuv, ooit drinken we nog eens koffie samen.
Reneetjûh, Facebook rules.
Karin, groen was toch mooier.
Georgios, dank voor alle moleculaire adviezen.
Nick, gaan we nog iets cultureels doen zondag?
Elly, dank voor de eerste maanden.
Mark G., bedankt voor het leggen van de basis van 2 hoofdstukken.
Joehoe, nieuwe sneakers?
Matthijs, dank voor het creëren van een fijne woon-/werkplek.
Ilja, ik ben wat later thuis vanavond.
En natuurlijk bedank ik ook Mark M., Rogier, Alex, Stef, Steffi, Joost, Maarten, Rienk, 
Krzysztof, Jens, Jeroen, Marloes, Fedde, Ronald en alle anderen. Dank voor jullie hulp 
en de geweldige tijd die ik op K3 heb gehad!

Verder wil ik de buren (Toni en alle anderen van Celbio) erg bedanken voor alle 
adviezen en inzet en de goed bevoorrade supermarkt.

William, John, Michael and all the others from Noguchi: many thanks for all your help 
and efforts during my stay in Ghana.

Rick, Brenna and others in Bethesda: thanks for your contribution to my thesis.

Het begon eigenlijk allemaal in 2000 bij mijn eerste stage op de afdeling Moleculaire 
Celbiologie aan de VU. Georg, Reina en Tom: mijn eerste schreden in de wetenschap 
waren bij jullie en die zal ik nooit vergeten. Het was een geweldige tijd en het 
enthousiasme dat ik heb opgedaan, draag ik nog steeds mee.

Om het 4,5 jaar vol te houden als aio, heb je buiten het werk de nodige afleiding en 
vrienden nodig. Daarom wil ik de volgende personen bedanken.
Miek, op naar de volgende 12,5 jaar!
Paula, helaas spreken we elkaars voicemail vaker dan elkaar.
Rebeccie, dank voor alle gezelligheid.
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Jan, volgende week een filmpje doen in Stockholm?
Richard, een avond met jou in Fontein is onovertroffen.
Patrick & Anna, het is iedere keer weer een genoegen.

AMVJ H2: dank voor alle gezelligheid en sportiviteit op de zondagen. Tot over 5 jaar 
in de veteranen.

Ouders: bedankt dat jullie me in iedere keuze hebben gesteund en de vrijheid die jullie 
me altijd hebben gegund.
Hermano, bedankt voor de muzikale afleiding.
TT: dank voor de opvang die 5 maanden en zoveel meer.

En dan natuurlijk Ireentje: dank voor al je steun en liefde.

Edwin




