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DaNkWoorD
als er een ding is dat ik in de afgelopen 30 jaar heb geleerd, is het wel dat je 
wetenschap niet alleen kunt doen. Dit dankwoord is dan ook met veel plezier 
geschreven. Jacob, copromotor, dit proefschrift is doordrenkt met jouw ideeën. 
Met jou samenwerken is altijd inspirerend, stimulerend, soms tenenkrommend, 
maar in ieder geval nooit saai. samen hebben we veel gelachen en binnen 
en buiten het laboratorium de nodige avonturen beleefd, van het sexen 
van rundersperma tot dolle autoritten (inclusief bijna-dood-ervaringen) in 
de usa. bedankt voor alles en ik hoop dat je na je pensioen, nog vaak op 
het lab zult komen. ron,  je was voor mij een uitstekende promotor. Je gaf 
me op de goede momenten ruimte, tijd en vertrouwen. ook je pijlsnelle en 
doeltreffende correcties van manuscripten heb ik zeer gewaardeerd. roland, 
promotor, jouw kennis en ervaring waren een grote steun voor het onderzoek 
dat hier gepresenteerd wordt. De werkbesprekingen in rotterdam weet je 
altijd in goede banen te leiden en zijn altijd zinvol. eddie, ik ben blij dat je 
emeritaat je niet verhindert om nog iedere week naar het aMc te komen. 
op het laboratorium voor radiobiologie had je, ondanks alle bestuurlijke 
beslommeringen, altijd tijd voor wetenschap en experimenten. Je inbreng 
in mijn proefschrift is overduidelijk, die α-deeltjes zijn inderdaad fantastisch. 
Przemek, je bent van alle markten thuis, inclusief die van het opmaken van 
proefschriften. Je inzet en enthousiasme waardeer ik enorm en ik hoop dat we 
de komende jaren nog veel mooie projecten kunnen doen. ron (H), zonder jou 
was de digitale wereld voor mij waarschijnlijk nog een volslagen raadsel en zou 
ik iedere dag alleen naar Weesp moeten fietsen. Je kennis van beeldbewerking 
is een belangrijke bijdrage voor dit proefschrift. Het was fantastisch om samen 
met carel en jou onze levende cel opstelling te bouwen. carel, waarom nou 
toch dat vervroegde pensioen. Je droge humor en technisch vernuft waren 
onmisbaar voor het hier beschreven onderzoek. Zonder jouw idee om met 
een rookmelder cellen te bestralen was dit proefschrift er misschien wel niet 
geweest. Jan (V), bedankt dat je met ons de helse machine wilt ontwikkelen. 
Jouw vermogen om op het goede moment bij de juiste mensen apparatuur 
te “lenen”, hebben het onderzoek enorm geholpen. Tony, bedankt voor je 
bijdrage aan het Dsb onderzoek, helaas was je maar kort in ons lab.

een aantal medeauteurs wil ik hier ook graag bedanken. Jeroen, het is altijd 
een plezier om met jou experimenten te doen. Je zei dat je dan niet hoefde 
na te denken, maar ik ben blij dat je dat toch altijd deed. Martijn, jouw kennis 
van de biologische effecten van uV was een belangrijke bijdrage. ik hoop dat 
we nog vaak samen boven een artikel staan. Jan (vM) zonder jouw hulp was het 
koolstof-coaten er niet gekomen. Henk, ook jij bedankt voor je bijdrage aan 
het koolstofverhaal en je zeer collegiale aanwezigheid op onze zitkamer. susan 
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and eli, our telomere story was an exciting adventure with a happy ending. eli, 
i enjoyed our cycle tours in het gooi very much, sorry they were a bit too long. 

Techniek speelt een belangrijke rol in dit proefschrift. Meindert, Harry en 
Jacques, ik kom altijd met plezier naar jullie werkplaats. Jullie schrikken wel 
eens als ik weer met een onmogelijk verzoek kom, maar uiteindelijk komen 
jullie altijd met een oplossing. koos, je optimistische inzet om, samen met 
Wijnand en Michel, onze microscopen in goede conditie te houden waardeer ik 
zeer. Wim (s) van leica, jouw technische kennis van microscopen is onmisbaar 
voor ons, evenals je snelle service. Patrick en Frank, ook van leica, bedankt 
voor jullie meedenken over onze microscopie problemen.

om goed te kunnen werken is een prettige werkplek vereist. buiten ons 
cMo/Dsb clubje zijn er daarom nog meer mensen van celbiologie die ik hier 
wil noemen. onze goede buren: eric, Hilde, Judith, Marcel, Dineke, sabine, 
alicia, katrin en alle “oogjes”, reinier, ingeborg, rob, Martin, John (c), John 
(H) en alle studenten. ilse, zonder jou was het lab allang volkomen vervuild 
geweest. kees (H) je bent een prima kamergenoot en ik hoop dat we nog lang 
van je filmkennis kunnen profiteren. De koffieclub moet ook zeker genoemd 
worden: arthur, Wikky, klazien, Wilma, ard, Marcel, cees (vD), nienke, Jan 
(P), 10 uur is altijd een gezellig moment op de dag. cars, bedankt voor alle 
klussen die je voor ons gedaan hebt. Jan (W), je was altijd een steunpilaar voor 
ons en zonder jouw hulp was onze verhuizing naar celbiologie niet zo goed 
afgelopen. Trees en irene, nog twee steunpilaren voor de hele afdeling, mag ik 
hier zeker niet vergeten. Trees, je talenkennis en je moed om referentielijsten 
te corrigeren hebben dit proefschrift zeer geholpen. 

De radiobiologen van leXor, klaas, Hans, Jaap, roos, Tijana en chris 
bedankt voor jullie onmisbare samenwerking en gastvrijheid. ik ben blij dat er 
in jullie lab er nog steeds “sporen” van ons terug te vinden zijn.

een aantal mensen van het oude laboratorium voor radiobiologie, waar ik 
in 1977 begon, wil ik hier ook graag noemen. Het was een mooie tijd, eerst 
in het antoni van leeuwenhoek ziekenhuis en later in het aMc. greet, je was 
de moeder van het lab en ik ben blij dat we af en toe nog van je coq au vin 
kunnen genieten. bart (k), je tomeloze optimisme en positieve levenshouding 
zijn ongeëvenaard. bob, ik heb erg veel van je geleerd, van celkweek tot 
het plezier in het observeren met een microscoop. ook ons pionieren in de 
levende cel microscopie (Time lapse cinematography heette dat toen) was 
zeer leerzaam. Het zal je plezier doen te horen dat onze state-of-the-art levende 
cel microscoop in het cMo nog onderdelen bevat uit de opstelling die wij in 
1979 gebruikten. Dat het zo’n vrolijke tijd was, is ook te danken aan een hele 
stoet van analisten en promovendi: carolientje, Jose, Myrna, ons Jol, karen, 
Jaap (vdb), liana, reinke, Jan (P), gert, Wim (r), Piet, erik & erik, Marco, astrid, 
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Marieke, lieve, Henny, bart (M), gertrude, esther en alle anderen die ik hier 
vergeet te noemen.

Machteld, bedankt voor het omslagontwerp en al je geduld. Tenslotte, 
Pa en Ma, bedankt voor al jullie steun door de jaren heen. en natuurlijk lieve 
Paulien, bedankt voor de veilige thuishaven en al het andere.
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