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Hett  laatste woord 



"Dee vakgroep Anatomie en Embryologie zoekt voor het project Identificatie en 
karakteriseringg van hepatogene factoren een AIO." Deze woorden zouden voor 
mijj  het begin betekenen van een onderzoek in het veld van de 
leverontwikkelingg bij 'onze' vakgroep. Nu, jaren later en een boekje verder, is 
hett dan eindelijk tijd voor het schrijven van het laatste stukje. 

Alss me iets duidelijk is geworden tijdens mijn leven als AIO dan is het 
well  dat het verrichten van wetenschappelijk onderzoek gepaard gaat met hoge 
piekenn en nog diepere dalen. Dankzij de mensen van het lab, die steevast 
zorgdenn voor een gezellige en stimulerende sfeer, vond ik telkens weer 
opnieuww de moed om door te gaan op momenten dat het weer eens tegen zat, en 
hebb ik mijn verblijf op het Academisch Medisch Centrum als een zeer prettige 
tijdd ervaren. Beste collega's, zonder julli e was het nooit gelukt. Ik wil dan ook 
iedereenn bedanken die op enigerlei wijze een bijdrage heeft geleverd aan de 
totstandkomingg van dit boekje. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken 
eenn aantal personen met name te noemen. 

Mij nn promotor, Prof. Dr. W.H. Lamers. Beste Wout, jouw enorme 
enthousiasmee en gedrevenheid ('Een dag heeft 24 uur.') en je vermogen om 
steedss weer nieuwe oplossingen te bedenken voor ogenschijnlijk 
onoverkomelijkee problemen heeft me steeds weer weten te inspireren. Je 
betrokkenheidd bij letterlijk alle facetten van het onderzoek heb ik altijd zeer 
gewaardeerd.. Een AIO kan het slechter treffen. Jouw opmerking over de 
bananenschil,, gemaakt op een Italiaans terras, zal ik mijn hele leven 
waarschijnlijkk niet meer vergeten. 

Mij nn co-promotor, Dr. T.B.M. Hakvoort. Beste Theo, wat begon met een 
briefjee op je bureau eindigt met een optreden als co-promotor. Bij jou kon ik 
altijdd terecht voor een bespreking van mijn resultaten ('Nietje erdoor, klaar!') 
enn hulp bij technische problemen. Jij maakte mijn AIO-leven draaglijk door de 
misluktee experimenten te relativeren maar ook met pilsen op vrijdagmiddag, 
hamburgerss in Heiloo, en 'How to see Chicago in one day', (including Lake 
Michigan). . 

Prof.. Dr. R. Charles. Beste Rob, oorspronkelijk mijn co-promotor nu 
wetenschapperr in ruste. Met de praktikumvoorbereidingen van blok drie en de 
AIO-bijeenkomstenn op dinsdag heb ji j me wegwijs gemaakt in de embryologie. 
Opp onnavolgbare wijze wist ji j ook altijd de zwakke punten bloot te leggen in 
manuscriptenn en presentaties ('Het was een mooi verhaal, maar wat vertel ik nu 
aann oma?'). 

Prof.. Dr. A.F.M. Moorman. Beste Antoon, naar eigen zeggen 'chef werkplek' 
vann de afdeling. Een rol die je met verve vervult. Dankzij jouw beheer van 
budgett en materieel kan het onderzoek blijven draaien als een goed geoliede 
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machine.. Met veel plezier denk ik terug aan het jaarlijkse feest op de boerderij 
waarr ik van jou leerde koken voor ~tig personen ('Doorschillen! En niet van 
diee kleine stukken snijden.'). Ik zal het missen. 

Dee analisten, Jacqueline Vermeulen, Wil Labruyère, en Carol Verhoek-
Pocock.. Jacqueline, bedankt voor de vele in situ hybridisaties met heel veel 
probess en nog veel meer coupes, en voor het opnemen van al dat moois. Wil, 
bedanktt voor het verrichten van de allerlaatste praktische werkzaamheden 
zodatt ik mijn handen vrij kreeg om te schrijven. En voor het ter beschikking 
stellenn van telkens weer het juiste plasmide en net weer dat ene primertje. 
Carol,, jou dank ik voor het steeds maar weer in kweek brengen van de cellijnen 
enn het aanmaken van honderden liters (geconditioneerd) medium. 

Enn verder, bedank ik iedereen die de afdeling gemaakt heeft tot wat ie was en 
is,, een swingende tent waar het prettig werken is en De Wetenschap floreert: 

Dee mensen van het eerste uur die me wegwijs hebben gemaakt op de 
afdeling,, Frit s Michiels, Helga Malingré, Marianne Dingemanse, Louis 
Boonn ('Met de muziek op dit volume kunnen we nog gewoon praten. Nou, dat 
hoortt dus niet.'), Ieke Ginjaar , en David Wilson ('I have an idea! Why don't 
youu isolate your clones this week and then relax at your desk for four years.'). 

Mij nn room mates die lief en leed met me hebben gedeeld, Pietjan 
Blommaartt  ('Ze kunnen beter over je fiets lullen...'), Robbert Notenboom 
('Datt ga ik eens even onder de microscoop bekijken.'), Tjof Movig (Kwam, 
zag,, en vertrok.), Roelof-Jan Oostra (En nu eindelijk eens naar Gollem.), 
Mariann van Roon (paranimf, 'Tja, je moetje toch ergens op afreageren.'), Pim 
Beenn ('Het is ook altijd wat met die bureaucraten.') en Ying Ya 
('Hayaaaaaaah.'). . 

Dee lotgenoten, Wouter  "Junior" de Jonge ('Arginine for solid curls.'), 
Marjank aa Luijerin k ('Voor 6 maten doe ik mijn sax niet om.'), Roben 
Gielingg ('Nog even de 24 uur vol maken.'), Boudewijn Kruitho f ('I've got the 
bluess so bad.'), Kari n Kwikker s (See you in Top Pop.), Onard Schoneveld 
(Ikk denk dat we de Trevi-fontein wel goed hebben gezien.), Petra Habets 
('Zijnn hier nog dropjes?'), Arnoud Fijnvandraat (Nooit nieuwe schoenen 
kopenn voor je de oude gelijmd hebt.), Willi e Geerts ('Aangezien je ermee 
luistertt is het dus een stethosfoon en niet een stethoscoop.'), Rocio Garcia de 
Veass Lovil ('Jij heet toch Johnny Pantalone?'), Heleen Lie-Venema (Hoeveel 
wetenschapperss gaan er in een ouwe Saab?), Vincent Christoffels ('Koop ik 
eenn film zonder ondertitels wordt er alleen in gemompeld.'), en Ard Jonker 
('Ach,, internet is helemaal niet verslavend.'). 

Dee post-docs, Marylène Denyn, Erna Erdtsieck-Ernste, Maurice van 
denn Hoff ('Wat zijn dat nu weer voor vieze plaatjes?'), For  mijn van Hemert 
('Enn dan nu de future plans oftewel science fiction.'), Ronald Lekanne dit 
Deprezz ('Dat hebben we getest!'), en Atze Das ('Kan dat niet goedkoper?'). 
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Dee analisten, Anita Buffing ('Bij jou hoort volgens mij ook een 
gebruiksaanwijzing.'),, André Geerdink ('Beneden windkracht 8 ga ik niet 
surfen.'),, Piet de Boer  (Met afstand wereldrecordhouder in situ.), Corri e de 
Gier-dee Vries (Nog chips op?), Saskia Haast (Wat komt er een mist van zo'n 
steengrill  he.), Raoul "El Capitano" Frijter s ('Dat wordt weer onbeperkt 
vlammenn in Big Will y Style.'), Marr y Mar  km an (paranimf, Waar liggen de 
antilichamenn ook al weer?), Danielle Clout ('Hee, meneer Sjon...'), en Sabina 
Tesink-Taekemaa ('Leuk dat er nog eens wat met die sheets wordt gedaan.'). 

Thee foreign guests who gave the lab just that littl e exotic twist, Jung-
Sunn Kim, Marin a Campione, Paola Lombardi , Diego Franco, and Sophie 
Demolombe. . 

Dee collega's van de digitale beeldverwerking, ofwel de computerboys, 
diee gelukkig millenium proof bleken, Jaco "Bug Buster" Hagoort en Jan 
Ruijter .. Bedankt voor de online hulp bij hard- en software problemen en bij de 
analysee van mijn data. 

Dee fotograven, Cars "Clients Are Rapidly Served" Gravemeijer  en 
Ceess Hersbach die mijn vocabulaire wist uit te breiden met termen als De 
EVBL,, Het valse kwartje, en De harde bokking. Bedankt voor de prettige 
samenwerkingg en de altijd weer zeer hoge kwaliteit van de geleverde foto's, 
dia'ss en posters. 

Dee mensen van het secretariaat die op verzoek ook toveren, Hannie 
Husslagee en Remco ten Hagen van het eerste uur, Cobie van Rossum-van 
denn Bosch, Mona Kok-Edvardsen (Dit is de laatste voor de Ref-Man, dit de 
allerlaatste,, en dit de aller-allerlaatste.), en André de Graaf ('Kijk , daar heb ik 
eenn handig macrootje voor.'). 

Dee stagiaires die soms lang, soms kort bleven maar altijd bijdroegen aan 
eenn gezellige sfeer, Richard Keizer  ('Vat geen kou boy!'), Mink e van Tuyl 
('Hett is zwart en zit in een boom?'), Rolf "De Cöz" Turk ('Daar heb je weer 
zo'nn autosave, tijd voor koffie en een broodje CPS-worst.'), Marco "Dr  Co" 
Schnaterr  ('Oh Saturday night...'), Alex Westerhof ('Heb ji j soms nog ergens 
eenn MSI MS-6199 VIA Chip liggen?'), en de vele, vele anderen waarvoor 
helaass de ruimte ontbreekt om ze allemaal te noemen. 

Dee mensen van het onderwijs, Frit s de Jong, Cisca Griffioen, Kees de 
Jongg ('Tanden op elkaar en handen op het toetsenbord!'), Rijk Gihaux ('Ik 
hebb me toch weer gouwe handel.'), en Peter  Dobber  ('Bewaarbier? Daar moet 
jee lekker van genieten jongen!'). 

Dee mannen van de technische dienst, Paul Vinkeles en wijlen Jan 
Meijer ,, die steeds weer zorgden voor een optimale conditie van de apparatuur 
enn alles wat niet te koop was zomaar konden maken. 

Dee dierverzorgers van het GDIA, Dees Klappe-Banse, Gert-Jan de 
Fluiter ,, Bert van Urk, en Ingvild Kop. 

Dee buren, Mariëll e Alders, Mariëll e Heidens, Connie Bezzina, Jet 
Bliekk  ('Staat mijn raam nog open op die computer?'), Alex Postma ('Wie nog 
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eenn nieuwe unit op de BBQ?"), Marj a Steenman, Maarten Beek, Theo van 
Eijden,, Stan Turkawski , Erik Giesen (Met een waterfiets in de snackbar.), 
Peterr  Brugman ('Vanavond gaan ze vallen.'), Hans Korfage 
('Drukdrukdruk.'),, Jan-Harm Koolstra, Leo Ruijven en alle anderen van de 
vakgroepenn Antropogenetica en ACTA. Bedankt voor julli e collegialiteit en de 
gezelligheidd tijdens de koffiepauzes. 

Mijnn "nieuwe collega's"  bij de afdeling biofarmacie van het LACDR te 
Leiden,, en met name Theo van Berkel, wil ik bedanken voor hun 
belangstellingg naar de laatste loodjes en hun begrip wanneer ik weer eens 
afwezigg was in verband met de afronding van dit boekje. Eindelijk kan ik nu 
voorr 100% met julli e mee gaan doen. 

Familiee en vrienden, bedankt voor de belangstelling voor mijn avonturen in 
'Dee Woeste Stad'. In het bijzonder Samantha en Patrick. Dankzij de vele 
telefoontjess ('Ja, met mij.') heb ik niets hoeven missen van de gebeurtenissen 
aann het thuisfront. De tientallen bioscoopjes en ontelbare potjes pool hebben 
ervoorr gezorgd dat ik er na een weekendje in 'Het Zonnige Zuiden' weer volop 
tegenaann kon gaan. 

Enn 'last but not least' mijn ouders. Lieve Pap en Mam, zonder julli e was het 
allemaall  nooit zo ver gekomen. Van julli e mocht ik worden wat ik wou en altijd 
enn overal hebben julli e mij gesteund. En nog steeds. Ik heb het erg met julli e 
getroffen.. Dank julli e wel. 

Zo,, en nu moet ik gaan. De trein naar Leiden wacht. 

Amsterdam,, 11 maart 2000. 
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