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DankWoorD
Door de enorme internationale competitie in fundamenteel onderzoek gaat promoveren 

doorgaans gepaard met een hoge werkdruk. De niet aflatende steun van collega’s, familie 

en vrienden was daarom meer dan welkom. het juiste duwtje, zowel privé als op het werk, 

gaf mijn onderzoek meerdere malen een enorme impuls. Zonder hulp van anderen had ik 

dit proefschrift dan ook niet tot stand kunnen brengen. Daarom wil ik hier graag een aantal 

mensen in bedanken voor hun bijdrage. 

allereerst wil ik Heinz bedanken voor het gunnen van de positie en supervisie. het strategisch 

en gefocust opbouwen van “expert-knowledge”, en jouw uitzonderlijke vermogen om steeds 

opnieuw met relevante hypotheses op te proppen te komen, bleken uiterst waardevol. ook 

door de ontelbare wetenschappelijke discussies die we voerden kreeg het project steeds 

opnieuw een onverwachte wending. het project bleef daarom erg interessant om aan te 

werken. ondanks dat het David tegen goliath was, zijn we er toch in geslaagd om als eerste op 

een nieuw fundamenteel chromosomal translocatie concept te komen! heinz, bedankt voor 

deze ervaring!

beste Anton Berns, bedankt voor het zijn van mijn promotor. tijdens de jaarlijkse 

evaluatiegesprekken zorgde je voor de nodige “reality-checks”. bedankt voor al het advies dat 

je gegeven hebt, en alle commentaren op de manuscripten.

Dan wil ik nog een aantal mensen bedanken voor hun bijdragen. Paul, je leeft het leven van 

een osmer, maar draagt nimmer een kraagje! altijd erg gewaardeerd om je relativaterende 

vermogen en gevoel voor humor! bedankt! Peter, ongelofelijke hagenees, de practical 

jokes zijn een kille dood gestorven nadat je wegging. naast jouw onderzoekslijn, heb je het 

onuitputtelijke vermogen om te praten keurig overgedragen aan niek! bedankt! Niek, als je 

in engeland met hetzelfde enthousiasme zal praten over je behaalde resultaten, als dat je hier 

in nederland praatte over engeland, kan het niet misgaan met je wetenschappelijke carrière! 

succes met het najagen van je droom! Allessandra vi auguro tutto il meglio, buona fortuna 

con tutti i vostri esperimenti! Richard, we hebben in een moeilijke periode aan een uiterst 

complex project moeten samenwerken, maar uiteindelijk hebben we er toch mooie publicaties 

uitgesleept! succes met alles! 

De laatste anderhalf jaar heb ik op de afdeling Biological Stress Response mogen vertoeven. 

Hein, bedankt voor de discussies en het doorlezen van de manuscripten, bewonder jou 

oprechtheid om ons onderzoek tot in detail te willen begrijpen! Henry, ook jij bedankt voor 

alle conceptuele discussies over translocaties! Tim en Hellen, het was gezellig en succes met 

jullie verdere promotietraject! Marleen, de labmoeder, die wet-lab mensen moeten inderdaad 

hun zooi een keer opruimen! Erika, thanks for your input and contribution to a nice working 

atmosphere! Hans, het is er nog niet van gekomen, maar we gaan nog een keer fietsen, beloofd! 

i also would like to thank the rest of h3, for the cakes and for the great time being their! 
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De eerste vier jaar heb ik met alle plezier op de Immunology afdeling vertoefd. beste Jannie, 

bedankt voor alle support, en voor het delen van jouw inzichten over de wonderlijke wereld 

die wetenschap heet! Rogier veel gelachen en ideeën uitgewisseld over van alles en nog wat. 

succes met alles en we houden zeker contact! Bert, ik ben heel erg benieuwd wat je straks 

gaat laten zien in de states, we houden contact! Evert, gatekeeper van de goede werksfeer 

en de beste gangmaker van het nki (ook vaak letterlijk op de gang)! Silvia, e ‘stato divertente 

lavorare. insieme con i vostri buona fortuna con la tua ricerca! Andreas, the cyling trips and 

dinners were both exhausting but definitely great and fun! many will follow! Joost, mimi, ook jij 

veel succes met alles! i would also like to thank the rest of the Immunology department, for the 

great time i had during the time being there!

De technologieën als beschreven in dit proefschrift zijn relatief complex. om die toe te 

kunnen passen hebben een aantal mensen essentiële bijgedragen geleverd. Bas, tijdens 

de besprekingen die we de eerste anderhalf jaar hadden ventileerde jij duidelijk het kritisch 

kader waarbinnen gedacht moest worden in bioinformatica gerelateerd onderzoek. Dit is 

een belangrijk fundament voor dit proefschrift geworden, waarvoor vele male dank! Ludo, ik 

heb je eigenlijk nooit kunnen bedanken voor je initiële hulp om “r” eigen te maken. bij deze! 

Arno, bedankt voor alle support in data processing en analyse de laatste jaren. succes met al 

het vele werk in de toekomst! ook Sanne, Iris, Roel, Wim, Shan, en Ron bedankt voor al jullie 

onmisbare support!

voor een aantal experimenten moesten er ook heel wat cellen gesorteerd worden. Dat hebben 

Frank en Anita steeds weer gedaan. Waarvoor dank! Kees bedankt voor het advies dat jullie 

gegeven hebben. het waren korte gesprekken, maar die waren minstens zo inzichtvol en 

essentieel om mijn volgende stap te kunnen zetten. bedankt! Erik, na tripje schotland, is het is 

ons dan toch gelukt te borrelen! succes met de laatste loodjes! 

Dan wil ik een aantal vrienden in willekeurige volgorde bedanken voor de buitengewone 

interesse die ze in mijn onderzoek toonden, maar vooral voor de welkome afleidingen. Willem, 

met jouw enorme drive, en uitzonderlijke vermogen om op natuurlijke wijze in diverse kringen 

te bewegen, kijk ik met veel interesse uit wat jij allemaal in de toekomst gaat betekenen en 

neerzetten! Jochem, jou niets ontziende relativeringsvermogen is ongeëvenaard, werkt erg 

ontnuchterend, en heeft al voor een rijke verzameling aan anekdotes gezorgd! We komen snel 

weer eens langs! Jasper, nu ik een boek geschreven heb, ben jij aan de beurt om je gedachtes op 

papier te zetten! ik ben zeer benieuwd naar jouw eerste isbn nummer! succes! Emiel, geestelijk 

vader van de reis naar oekraïne, het was fantastisch! ben benieuwd welk project je nu gaat 

initiëren! Ygor, lees het proefschrift rustig door, en we hebben het er later even over! Walter, 

mD, PhD en sUv, what’s next? Gert-Jan, kijk met bewondering naar je hoe je met jou integriteit 

zo ver weet te schoppen in de trust sector! Stoop, jouw immer goede humeur, en gevoel voor 

humor is ongeëvenaard, en een altijd een welkome afleiding! koop een racefiets, dan gaan 

we toeren! Maarten, wanneer mogen we je Weber eens écht testen! Jurjen, ons muizenhuis 

kan wel een goede muizendokter gebruiken! Martijn, jij gaat nooit je verantwoordelijkheid 
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uit de weg, en met jouw ondernemende en vrije geest ben ik erg benieuwd wat er van jou 

terechtkomt! Uiteraard wil ik ook nog de aanhang van alle boven genoemden bedanken! 

Jos, wij weten de ingrediënten van succes: instant-koffie en frituur gerelateerd avondeten, en 

dat het liefst in een tl-buis verlichte kantine! Zowel het dineren als de koffie zijn een stuk beter 

geworden, maar de essentie blijft hetzelfde! ik ben benieuwd naar je volgende stap! Toon, 

bedankt voor je professionele ontgroening en voor de tip om aan het nki te gaan promoveren! 

Luuk, ik bewonder je positieve en energieke levensinstelling, we komen snel weer eens langs! 

ook andere leden van het dispuut bedankt! Zoals jullie ongetwijfeld zullen lezen is mijn nooit 

aflatende afwezigheid niet voor niets geweest! 

Dan wil ik uiteraard ook nog mijn familie bedanken. allereerst Ronald. op deze planeet is er 

niemand te vinden die genetisch meer op mij lijkt dan jij! het is dan ook leuk om te zien hoeveel 

wij op bepaalde punten zo ontzettend op elkaar lijken, maar op andere punten zo van elkaar 

verschillen! bewonder je bereidheid om keer op keer het onderste uit de kan te halen om jouw 

persoonlijke droom werkelijkheid te laten worden. het gaat je goed, broertje! Sanne, de trip 

door oman was een fantastische ervaring! moge er nog vele tripjes volgen! Jorn, na berekening 

dragen wij ~25% dezelfde genen! De tijd zal leren welke daarvan recessief of dominant zijn! Je 

gaat in ieder geval met een mooie lach de toekomst tegemoet!

Liesbeth en Pim, ook jullie wil ik bedanken voor de nooit aflatende interesse, etentjes, en 

culturele activiteiten! Die waren altijd meer dan welkom! 

Pa, nu ik beter begrijp wat het precies inhoudt heb ik nog meer bewondering gekregen voor 

je wetenschappelijke carrière! overigens bleek de running joke tijdens het klussen op de 

geuzenstraat profetisch voor mijn proefschrift: ‘Meten is weten!’, maar… ‘Alleen als je weet wat 

je meet!’. hoofdstuk 2 is daarom voor jou! Ma, jouw filosofische kijk op zaken, bescheidenheid, 

en ondogmatische blik zijn uniek. ook het goede luisteren en de snelheid waarmee je 

verschillende perspectieven kunt overwegen vind ik erg waardevolle eigenschappen en is 

een voorbeeld voor velen, in ieder geval voor mij! Daarom is hoofdstuk 6 voor jou! Pa en ma, 

beadnkt voor alles!

lieve Edith. ik mag dagelijks van jouw positieve levenshouding genieten. Je bent het ultieme 

medicijn tegen cynisme en negativisme! op alle fronten ben je zoekend naar, en werkend 

aan, de integere en juiste weg naar voren. Je blijft onder alle omstandigheden dicht bij jezelf, 

en naast je uitzonderlijke assertiviteit ben je in staat om in het moment te leven en ervan te 

genieten! We hebben samen deze periode volbracht tot een mooi einde, en wat komen gaat 

wordt alleen nog maar beter!!!
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