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Nawoord d 

NAWOORD D 

Opp de voorkant van dit boekje staat één naam, maar promoveren doe je niet alleen. Het succes 
enn het welslagen van de promotie werd niet alleen bepaald door de degene die gaat 
promoverenn (ik dus), maar voor een belangrijk deel ook door de hulp van anderen op het lab 
enn daarbuiten. Daarvoor wil ik iedereen van harte bedanken en zonder iemand te kort te doen 
will  ik er een aantal bij naam noemen. 

Allereerstt mijn co-promotor Jan Voorberg. Bedankt Jan voor je begeleiding. Jouw 
enthousiasmee en steun hebben mij geholpen om het boekje zo te schrijven zoals het nu voor je 
ligt.. Jouw ideeën waren vaak de oplossing van vele problemen. 
Mijnn tweede co-promotor Jan van Mourik. Beste Jan, als afdelingshoofd toonde je graag je 
belangstelling.. Onze besprekingen gaven altijd weer reden tot nadenken. 
Mijnn promotor, prof. dr. H. Pannekoek. Hans, bedankt voor de mogelijkheid die je mij hebt 
gegevenn om te kunnen promoveren. Onze bijeenkomsten tijdens het laatste jaar heb ik erg 
plezierigg gevonden. Na afloop kreeg ik altijd weer een optimistische kijk en dacht ik even dat 

hett allemaal van een leien dakje liep. 
Opp de afdeling Bloedstolling en Plasma Eiwit Technologie heb ik met veel plezier gewerkt. 
Zonderr de steun en hulp van velen op het lab was dit niet tot een goed einde gekomen. 
Bedanktt ook voor de gezelligheid tijdens de vele etentjes, (lab)uitjes en borrels. 
Patrickk Celie en Pauline, ik ben blij dat julli e mijn paranimfen willen zijn. Pauline, bedankt 
voorr je geweldige inzet en al die hulp in de afgelopen jaren. Volgens mij vormden wij een 
primaa team. Patrick Celie, als OIO's begonnen we tegelijkertijd en we eindigen ook in 
dezelfdee periode. Op de fiets kregen we nog wel eens goeie ideeën, helaas gebeurde dat het 
laatstee jaar wat minder. Een auto is ook zo handig. 

Buitenn het werk kon ik rekenen op de nodige ontspanning bij vrienden die vaak {soms 
misschienn tot vervelens toe) de nodige promotie ontwikkelingen te horen kregen. Gelukkig 
lietenn ze het allemaal gelaten over zich heen komen, wetende dat er weer een keer een einde 
aann zou komen. Gelukkig kon ik me ook helemaal laten gaan tijdens repetities en concerten 
mett de verschillende harmonie orkesten, musicals en andere groepen, hoewel dat soms ook 
zorgdee voor de nodige spanning. Na afloop was het meestal wel erg gezellig. 

Ookk wil ik mijn ouders en verdere familie bedanken voor hun interesse die zij hebben 
geloondd voor mijn werk. Jullie deden erg je best om te onthouden waar ik mee bezig was. Als 
jee het niet meer weet, kun je het nu nog een keertje nalezen. 

Tenslottee Cora, dank je wel... 
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Ilfdstt 3 figure 5. Rabóa and rabóa' are localized to the Golgi. 
Myc-taggedd rabóa and rabóa' cDNAs were expressed in HeLa cells. (A) HeLa cells transfected with cDNA 

encodingg c-myc-iagged rabóa: (B) HeLa cells transfected with cDN'A encoding c-myc-tagged rabóa'. Upper 

panell  Polyclonal antibody directed against CTR433, a medial Golgi marker. Middle panel: Monoclonal 
antibodvv directed against c-myc. Lower panel: Colocalization of medial Golgi marker. CTR.433, with c-myc-

taggedd rabóa (A) or rabóa' (B), 
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