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dankwoord

Het maken van zo’n boekje doe je natuurlijk nooit alleen. er waren afgelopen tijd 

zeer veel collega’s, vrienden en familie die mij geholpen hebben en/of voor de nodige 

afleiding gezorgd hebben. een aantal mensen wil ik dan ook even in het bijzonder 

bedanken:

eric bedankt dat je me de kans gegeven hebt om aan dit project te mogen werken 

gedurende de afgelopen vijf jaren. Je enthousiasme werkt aanstekelijk en als ik dacht 

dat we tegen een onoverkomelijk probleem aanliepen wist jij er toch weer een posi-

tieve draai aan te geven. ook de niet-werk-gerelateerde gesprekken over politiek, 

geschiedenis en boeken heb ik altijd een welkome afwisseling gevonden. Bedankt en 

het beste!

Ron, bedankt voor het zeer gedetailleerd nakijken van alle manuscripten en ook voor de 

snelheid waarmee dit gebeurde. de psychologische combinatie van afstraffen en complimen-

teren voor zowel de presentaties als de manuscripten was een goede methode om nog weer 

harder aan het werk te gaan. 

En dan de collega’s van het eerste uur, Dineke, Hilde en Judith. Dineke jouw arbeidsethos, 

goed opgezette experimenten en kritische kijk dienden als een voorbeeld en ik hoop dat 

niveau ook nog eens te bereiken. succes daar in het hoge noorden met je eigen vakgroep. 

Hilde ook jij hebt me enorm op weg geholpen met het wegwijs maken hier op het lab. de 

tegenstellingen in politieke voorkeur en type studentenvereniging wisten we altijd met een 

goede dosis humor te verbloemen. Judith, we hebben samen een mooi verhaal gepipetteerd 

en geschreven. de samenwerking heb ik altijd erg gewaardeerd. daarnaast was het ook altijd 

leuk om even na werktijd een alcoholische versnapering te nemen. nadat jullie één voor één 

het AMc verlieten werden jullie werkplekken langzaamaan opgevuld door nieuwe collega’s. 

sabine je kwam hier tot twee keer toe als student werken en al gauw liet je zien dat je zeer 

ijverig was. veel succes met het afronden van jouw promotie! Alicia, je leest en spreekt beter 

nederlands dan je wilt toegeven, vandaar dat ik dit ook gewoon in het nederlands type. Het 

groningse en spaanse temperament zijn niet altijd compatibel maar daar zijn we snel uitge-

komen. succes met het runnen van het lab! Katrin, je bent een zeer gedegen onderzoeker en 

ik kon je hulp zeer waarderen. Klazien, ook bedankt voor je hulp de afgelopen jaren. Anita, 

ik ben blij dat je mijn project overneemt en wens je veel succes toe, wie weet komt er dan 

eindelijk een echt tPPii verhaal af.  

tijdens mijn promotie had ik nooit zoveel experimenten kunnen doen zonder de hulp van 

studenten. Beste Roy, sabine, suzanne, thanh en Mallory jullie waren allemaal stuk voor stuk 

zeer enthousiaste en hardwerkende studenten. Allemaal bedankt voor jullie hulp. suzanne, 

je kwam bovendien nog een aantal keren terug om een proteomics project op te zetten. 

Helaas loopt het project nog steeds niet maar je bracht altijd een goede sfeer naar het lab. 

Przemek, de waslijst van dingen waarvoor ik jou moet bedanken is lang. Hierbij even een 

korte opsomming: microscopie, computersoftware, lay-out van dit proefschrift, bouwafval 

twee verdiepingen omlaag tillen en mij gezelschap houden tijdens het drinken van een 

biertje. Bedankt! tony, hoewel je nu in het bolwerk van Abraham Kuyper werkt i.p.v. in het 

AMc kwamen we elkaar toch nog wekelijks tegen in de bioscoop. Bedankt voor je hulp bij 

allerhande zaken en veel succes met jouw promotie bij de vu. 
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Addendum

naast mijn werk op het AMc heb ik ook goede herinneringen overgehouden aan mijn uitstapjes 

naar het NKI. Sjaak en Joost bedankt voor jullie hulp tijdens het micro-injecteren van peptiden. 

Huib, Celia en Karianne bedankt voor de prettige samenwerking tijdens de pogingen om TPPII 

te purificeren. Uit Leiden wil ik voor het werk met de butabindides, Wouter, bobby en Hermen 

bedanken en Jan Kessler en Mirjam voor de hulp om het endopeptidase verhaal tot een redelijk 

einde te brengen. Van de afdeling neurogenetica van het AMC wil ik Sidharta, Rob en Wiep 

bedanken voor jullie geduld als ik de Polarstar voor de zoveelste keer confisqueerde. Patrick en 

Jan (TU Delft), het project met de oligothiophenen was weer een leuke afwisseling. Patrick, we 

hebben in het verleden een hoop practica samen uitgevoerd, hier hadden we weer even een 

mooie herhaling. erg mooi om chemie en celbiologie zo te combineren. 

Verder moet ik de breukjes bedankten: Jan Stap voor hulp met de “life cell microscoop” en 

niet te vergeten alle exotische zaken die besteld moesten worden. Henk voor de EM, Ron H 

voor alles wat met computers te maken heeft en verder nog Jacob voor de existentiële levens- 

vragen. De oogjesgroep: Ilse, Rob, Martin, Ingeborg, Joanna en de John’s voor de gezeligheid op 

het lab. Iedereen van de dinsdagochtend werkbespreking, bedankt voor de nuttige commen-

taren. Maho, van de spits-groep, bedankt dat we elke keer iets mochten lenen als ons lab weer 

eens leeg was. Jan Wormmeester, bedankt voor alle zaken om de werkomgeving net weer iets 

beter te krijgen, evenals de versnaperingen op de donderdag avond. 

En dan de oude studiegenoten uit Groningen: Alex, behnam, Gertjan, Hendrie, Niels, Patrick 

en Wouter, de meesten van jullie zijn nu ook gepromoveerd of al een aardig stukje op weg. 

Gezamenlijke ondernemingen zoals bbq’en, catanen, en de inspecties van alle McSnacks op 

weg naar belgië en Duitsland waren altijd een welkome afleiding. Laten we dit nog maar vaak 

herhalen.  

Panta’s: Luuk, Joost, Saskia en Willem Jan. behalve WJ wonen we nu allemaal netjes in de 

Randstad en onze maandelijkse borrelavonden zijn een topmanier om een up-to-date te 

blijven. Bedankt voor jullie interesse en ik hoop dat de glaasjes port nog rijkelijk mogen vloeien. 

Vrienden van het eerste uur: Paul, Janine en Edzo ook bedankt voor jullie gezelligheid afgelopen 

drie decennia!

en dan mijn schoonfamilie die ons afgelopen jaren ongelofelijk gesteund hebben met onder 

andere verbouwen en welgemeende interesse. Kees, Ria, Helmi, Rik en tante Beppie bedankt! 

oom Henk jammer dat u het eindresultaat van dit boekje niet hebt kunnen zien, u had het vast 

erg mooi gevonden. 

Rene, ik was halverwege mijn promotie toen jij de diagnose ALS kreeg. Wel een rare speling van 

het lot dat ik net bezig ben met het onderzoeken van aggregatie ziekten. Ondanks dat je steeds 

minder kon doen, wist nog lang je interesse voor ons kenbaar te maken, bedankt. Jetske, Floor 

en thomas veel sterkte en succes toegewenst! 

Sippie bedankt voor alles en veel succes met de opleiding en promoties. Lieve pa & ma bedankt 

voor jullie steun afgelopen 30 jaar, ik had me geen betere ouders kunnen voorstellen. Lieve Joost, 

ook bedankt voor van alles, we blijven op bezoek komen en zeker als je naar Londen verhuist!

Allerliefste Lieke, mijn steun en toeverlaat, met jou ben ik aan het meest belangrijke en span-

nendste celbiologische experiment aller tijden begonnen! Laten we er met z’n drietjes wat 

leuks van maken. Joep, volgens mij ben je het eerste experiment dat in één keer goed werkte!  




