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DANKWOORD 

Eigenlijk is het heel simpel: Wetenschapper proberen te worden op een lab, 

dat doe je niet zonder dat lab. Niet alleen omdat het onderzoek dat vereist, vanwege 

de grote hoeveelheid technieken, materialen en ideeën die je moet beheersen, tot je 

beschikking hebben, paraat hebben en onder controle houden, maar vooral ook 

omdat je op een erg laag niveau blijft hangen als je je ideeën niet kunt scherpen aan 

anderen. En daarbij heb je anderen nodig om nietje verkommeren, in elk geval als je 

een sociaal dier bent. Dus heb je als promovendus vanzelf een hele lijst mensen te 

bedanken, omdat het zonder hen allemaal echt niet gelukt zou zijn. Maar hoe zetje 

zoiets nou net zo op papier als je het zou zeggen? 

Frans, als je aan mijn moeder zou vragen wat ongeveer mijn eerste woordjes 

waren, zal ze je vertellen:" Ikke self!" Jij bent voor mij een begeleider geweest die mij 

zelf heeft laten zwemmen, zelf mijn kop heeft laten stoten, maar dit zonder me ooit 

uit het oog te verliezen, altijd een oogje in het zeil en een vinger op de zere plek 

houdend. Daardoor kon "ikke self' leren onderzoek doen, wetend dat er altijd iemand 

was om op terug te vallen. Ik wil je daar erg voor bedanken. 

Herman, als mijn promotor was je vaak op de achtergrond aanwezig, maar 

wat ontzettend duidelijk werd je aanwezigheid als er iets mis ging! Razendsnel 

werden dan obstakels uit de weg gewerkt. Mag ik nog op de muziekavondjes blijven 

komen? 

Als beginnend OIO kom je in een bestaande groep binnen, terwijl je 

uiteindelijk uit een volslagen andere weggaat. Daarom wil ik bedanken "Zij die mij 

voorgingen": Arthur, Roy, Jack, Marianne, Heleen, Aloys, Stephan, Piet van Egmond 

en Kappie. Met, bij en door jullie ben ik begonnen met leren hoe het werkt op zo'n 

lab, in de wetenschap. Gekomen en gegaan zijn "Zij die me hebben ingehaald": 

Annemieke, Sandra, Frans Hochstenbach en Hans de Nobel. Nu zijn er "Zij die nu 

nog overblijven": Els, Sylvia, Edwin, Bas, Piet de Groot, Neta en Jay. Even extra wil 

ik Edwin en Sylvia heeeel veeeel succes wensen met hun ploeteringen om tot zo'n 

boekje te komen! Jullie ligt (weer) een verhuizing in het verschiet. Houdt onze eer en 

gezelligheid hoog! Allemaal zijn jullie voor mij erg belangrijk geweest, zowel 

"professioneel" als natuurlijk ook sociaal! 
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Tijdens het onderzoek hebben drie stagiaires heel direct meegewerkt aan wat 

er hier in het boekje staat. Eerst was daar Karen, (kun je het nog lezen in het 

Nederlands) die veel van het werk in hoofdstuk 4 heeft gedaan. Daarna hebben 

Tjeerd en Michel veel voorwerk en kloonwerk gedaan voor wat in hoofdstuk 3 staat. 

Alledrie wil ik jullie bedanken voor jullie bijdragen, jullie enthousiasme en 

gezelligheid. 

Tot nu toe ging het alleen nog maar over de mensen die ook aan celwanden 

werk(t)en. Maar de groep was eigenlijk veel groter, dus moeten hier ook alle fyto's en 

chlamy's, en Kitty's bij. Jullie, Teun, Alan, Harold, Martine, John, Steven, Ap, Ana, 

Hans H., Hilda, Jet, Eddie, Jurriaan, Ed S., Annette, Connie, Mirjam, Ben, Michel, 

Jack, Sandra, Roos, Jurgo, Aveline, Sergio, Wladimir, Petra, Marjanne, Hedwich en 

Kitty, wil ik bedanken voor veel goede borrels, barbeques , koffiepauzes, lunches en 

labuitjes. Dat zijn de dingen die je ook heel erg nodig hebt! 

For a short but very valuable and memorable period I've visited the lab of John 

Pringle, in Chapel Hill. I would like to thank everybody there for the warm welcome I 

got. Very special thanks go to Laura, l-Ching, Dale, Beverly, Beth, and of course 

John himself. I hope to see you all again some day (soon?)! And I really had a great 

time! 

Natuurlijk hebben heel veel vrienden, koorgenoten, familieleden en vast nog 

veel anderen (misschien wel onbewust) heel veel geholpen door interesse te tonen, 

ervoor te zorgen dat er nog andere belangrijke dingen konden zijn in het leven, of 

gewoon door er te zijn. Dus ook al heb je het niet gemerkt, of staat je naam hier niet 

expliciet bij, dankjewel! 

Nou komt de moeilijkste, want hoe kan ik hier nou publiekelijk en op papier 

zeggen hoe belangrijk jij deze hele periode bent geweest. Belangrijk vanwege je 

meedenken, belangrijk vanwege je schouder en zo belangrijk voor mijn hele leven. 

Lieve Vincent, ik kom je zometeen gewoon een kus geven. 
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