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DANKWOOR D D 

Tja,, daar zit ik dan achter mijn computer, vaag voor me uit starend de afgelopen 6 jaren 
nogg eens aan mij voorbij te laten trekken. Het schrijven van het dankwoord is 
aangebrokenn en nu zal ik op een of andere manier mijn onuitsprekelijke dank moeten 
verwoordenn naar al die mensen waar ik op een of andere wijze een positieve bijdrage van 
hebb gekregen in de periode dat ik op het SLIC-laboratorium mijn promotieonderzoek 
gestaltee trachtte te geven. Maar het zijn er zoveel en hun bijdragen zo verschillend van 
aard! ! 
Enn plotseling besef ik dat het warme gevoel dat ik krijg bij het denken aan al die hulp, 
goedee raad, drank, aardige woorden, vriendschap, etc. nooit door mij in een paar 
volzinnenn kan worden weergegeven. 
Daaromm schrijf ik maar dingen op die me zomaar te binnen schieten 

Ronald,, je belde me op om te zeggen dat ik de baan waarop ik had gesolliciteerd had 
niett voor mij was en terwijl ik teleurgesteld wilde neerleggen vroeg je of ik de 
eerstvolgendee maandag langs wilde komen om te praten over een andere job waarvoor je 
voorr een jaar financiering had versierd. Dit voorval typeert onze relatie van de voorbije 
jarenn uitstekend. Je was altijd bezig nieuwe mogelijkheden aan te boren en uit te 
proberen,, vervolgens maakte jij me erg enthousiast. Dan ging ik aan de slag en als ik na 
eenn ti jd ploeteren (en soms nog wel wat langer) teleurgesteld raakte omdat het niet 
datgenee opleverde waarop we hadden gehoopt werd besloten om dan de hele zaak maar 
aff te sluiten. Meteen daarop kwam je dan weer met nieuwe ideeën, die soms haaks 
stondenn op het voorgaande, en die werden op dusdanige wijze gebracht dat ik weer 
enthousiastt werd en aan de slag ging. Samen met Bert had jij een duo-baan in het 
begeleidenn van mijn promotie. Dit schepte soms nog wel eens verwarring (zeker bij mij) 
maarr zorgde ook voor de nodige hilariteit. Zet drie eigenwijze en zeer verschillende 
karakterss bij elkaar voor overleg over zaken die multi-interpretabel zijn en het feest is 
compleet.. Bert, jouw interesse ging ook uit naar toepassen en uitbreiden van de controle 
analysee theorie op lipiden secretie en dit vond ik ook erg interessant. Jammer dat we 
daarr uiteindelijk nog niet aan toegekomen zijn. Het ontkoppelingsonderzoek is het project 
datt langer duurde dan welk ander onderdeel van mijn promotie dan ook maar uiteindelijk 
haddenn we dan voldoende duidelijke data om er een hoofdstuk van te maken. Jij en 
Ronaldd vormden een interessant (un)couple maar ik wil je toch ook speciaal danken voor 
jee inzet en bijdrage gedurende de laatste twee weken voor de dead-line van het concept-
proefschrift. . 
Mijnn promotieperiode ging niet ongemerkt aan jullie (en mij) voorbij; ik was nou niet 
bepaaldd de model-AIO. Maar het is uiteindelijk toch goed gekomen en dat is mede jullie 
verdienste,, bedankt voor alles! 
Roel(of)) Bob, met jou heb ik vele uren doorgebracht op het proefdierenlab en jouw 

bijdragee aan het totstandkomen van mijn proefschrift is erg groot. Mede daarom vind ik 
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hett leuk dat je mijn paranimf wil/moet zijn. Dacht ik wel eens dat de nomenclatuur van P-
glycoproteïnenn omvangrijk was jouw Bargoense woordenschat voor alles wat met 
vrouwenn en de essentiële zaken die benodigd zijn tot het verwerven van nageslacht is 
werkelijkk fenomenaal. Je bent een prima kerel en een dankbaar onderwerp om af en toe 
eenss een practical joke mee uit te halen. 
Verderr wil ik "mi jn" studenten van harte bedanken dat ik hun begeleiding op me mocht 
nemen.. Brigit {jammer dat je toch dokter wilde worden), Coosje (Succes met je African 
Dream),, en Olaf (wil je nog een keer je Michael Jackson act opvoeren!). Jongens (en 
meisjes)) ik heb ontzettend veel van jullie geleerd en plezier met jullie gehad. De 
paranimfenn rol van Olaf is deels jullie rol, bedankt. 
Bart,, jouw bijdrage aan dit boekje is ook substantieel, vooral hoofdstuk 4 en 5. Ik heb het 
alss heel erg prettig ervaren om met jou samen te werken in de taskforce die wij samen 
mett Coosje vormden. Bedankt voor je geduld en uitleg. 
Raoul,, achterachterachterneef?, jij hebt samen met mij vele RNA isolaties uitgevoerd en 
vervolgenss de Vloek van de Northerns aan den lijve ondervonden. Ik geloof dat je er nu 
well een beetje overheen begint te komen. Hartstikke bedankt voor je hulp en humor. 
Piter,, jij begreep hoeveel frustratie de proeven met de Northerns opriepen en dus ging je 
aann de slag. Zelfs jij ging bijna ten onder aan de vertwijfeling maar je stortte je op de 
Light-Cyclerr en overwon. Door de inzet van jou en Raoul kwam er uiteindelijk data die we 
kondenn gebruiken voor het voor het opschrijven van hoofdstuk 3. Bedankt het was erg 
prettigg om met je te werken. 
Conny,, we kunnen goed met elkaar overweg en hebben meestal aan een half woord 

genoeg.. Hoewel dat bij anderen niet altijd het geval was vatte en waardeerde jij mijn 
somss wat licht cynische humor die het leven zo veraangenaamt. Voor vriendelijke 
woordenn moet je bij Kam zijn alleen niet op Maandag en Dinsdag. Geintje Kammetje 
Mokje,, ik heb altijd veel plezier met je gehad en ik hoop dat ik nog eens mag komen eten 
enn varen, dat wat er prettig. Michel, jij fungeerde zo'n beetje als zwevend anker op ons 
labje,, altijd bereid om wat op te zoeken of mee te denken. Zullen we aankomend jaar 
weerr wijn gaan bottelen? 
Andre,, hoewel je soms een beetje druk was in de omgang hebben wij ook vele uren 
doorgebrachtt ( al liep ik soms wel even alleen). Jouw input was soms van grote waarde 
(hetzijj waardeloos dan wel waardevol). Jij hebt bij mij de passie voor het vogelen 
aangewakkerd,, maar je was ook een prima vismaatje omdat jij ook niets ving. Het beste 
watt we gedaan hebben was de borrel geven aan de Noorderpiassen, al was de opkomst 
ergg mager. Ik hoop dat we in de toekomst weer eens samen eropuit trekken om 
schadelijkee vogelsoorten uit te roeien. Jurgen en Harriet, jullie weten nu hoe je schuim 
weerr terugkrijgt op je biertje. Dat we gezamenlijk er vaak nog een mogen drinken. Frans, 
jijj had altijd tijd voor een goed gesprek en ik vond bij jou altijd een luisterend oor. Dat 
deedd me erg goed. Jammer, dat je Jeroen niet kon overhalen om geld te doneren (hij is 
zelfss gierig met geld van zijn baas). Natuurlijk niet vergeten, Nienke mijn E-mailende Dr. 
Bobb uit veterinarian Hospital, jouw mailtjes komen altijd onverwacht maar nooit 
ongelegen.. Jouw inside E.R. verhalen lieten mij regelmatig schateren achter de computer. 
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Ondank ss dat werde n afspraakje s met jou doo r mi j steevas t vergeten . Ik zal mij n leven 
beteren ,, ech t waar ! 
Astrid ,, erg lang was je nie t bezig voor  ik verto k maar w e hebbe n toc h al een aanta l leuk e 
gesprekke nn gehad over de cholesteroltransporter , ik hoo p dat je hem vind t en ons dan 
allemaa ll  de oren kom t wasse n omda t w e zo eigenwij s waren . Frederique , weet nie t of 
hett  zo goed geschreve n is maar dat staa t erg chiqu e en dat pas t wel bi j je , jou w bijdrag e 
aann gesprekke n tijden s de vroeg e koffi e blijve n me voo r eeuwi g bij . Lyda , ook jou w 
bijdrage nn hebbe n onuitwisbar e indru k gemaakt . Moet nog steed s glimlache n als ik voorbi j 
eenn beddenzaa k loo p en moe t denke n aan bevrore n waterbedden . "Th e gang "  van het 
procreatiela bb wi l ik bedanke n voor  hun hulpvaardigheid , chemicaliën , verhale n en 
anekdote ss en voo r het fei t dat ze altij d braaf bleve n zitte n om de voo r hun totaa l 
oninteressant ee verhale n over biliar e lipidensecreti e aan te horen . 
Frank ,, ji j ben t erg relaxe d en hebt vaak om mi j moete n lache n toe n ik met mij n 
proefschrif tt  bezig was . De foto' s van Nepal op je kamer en de verhale n over de 
orchideeë nn die daar groeie n maken mi j alleen nog maar meer nieuwsgierig . 
Barend ,, ji j ben t mij n ELSD mannetje . Met veel inzet en kennis  van zaken heb ji j samen 
mett  mi j nog gau w even de data verzamel d voorda t de ELSD die we op zich t hadde n weer 
teru gg moes t naar zijn eigenaren . Je ston d altij d klaar om mij n vrage n te beantwoorde n en 
mee te helpe n als ik weer eens vrage n had over de HPLC of dat @#$"~&% e din g weer 
eenss overa l bleek te lekken . Ik hoo p dat je je draai een beetj e gevonde n hebt . 
Joh nn jou w humo r is onnavolgbaar , ji j kom t altij d zo onverwach t grappi g ui t de hoek en 
trek tt  dan een gezich t van ieman d die verbaas d is over zijn eigen opmerking . 
Rudi ,, jamme r genoe g blee f het avondj e Marken beperk t to t de periferi e maar het was erg 
gezellig ,, zo ook de ri t teru g met de eerst e bus . 
Johan ,, geweldig e kerel . We hebbe n nog niet samen de AMC-loo p gelope n zoals was 
afgesproke nn en ik denk ook nie t dat het er ooi t nog van komt . Ji j heb t mi j ingewij d in de 
geheime nn van "Bollywood "  en vormd e samen met Roel de lezende/zwijgend e 
gesprekpartner ss tijden s het eten . Ik von d het hartstikk e to f dat je op je vrije  zonda g 
samenn met mi j een laminaatvloe r gin g legge n in het nieuw e huis . Take care en kom nu 
eenss eten! . 
Laura ,, ik noemd e je altij d Petra , ji j was een prim a colleg a die er (bijna ) nooi t genoe g van 
kreegg om gepes t te worden . Jou w speculaa s is onovertroffen! . 
Karin ,, ji j kwa m op ons lab om zuiver e canaticulair e membrane n te isoleren , een projec t 
waarr  ik na anderhal f jaar mee ben gestop t omda t het nie t lukte . Vol ontza g heb ik je 
werkzaamhede nn gadegeslagen , ik weet nie t of het je in de afgelope n period e is gelukt , 
maarr  alleen al voo r moed , belei d en trou w verdie n je een hog e onderscheiding . Veel 
succe ss met de laatst e loden . 
Marianne ,, na vie r jaar wis t ik nog nie t wel k formulie r in welk e map te stoppe n en toc h 
kwame nn de besteld e spulle n altij d binnen . Ik heb je som s wel in verwarrin g gebracht , 
bijv .. met de vraag of ik in aanmerkin g kwa m voo r ouderschapsverlof , maar ben daarme e 
gestop tt  toe n je wild e vluchte n naar een "blij f van mij n hui s l i j f . 
Jos ,, je brach t mi j op jou w beur t in verwarrin g doo r je naamsveranderin g en ik verspra k 
mee nog wel eens , maar ik kan je verzekere n dat doet-Tiny-meer . 
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Sander,, met jou kon ik altijd overleggen en je bleef altijd schijnbaar onverstoorbaar. Zelfs 
toenn je met een hamer de weegschaal aan gort sloeg. Je was altijd een prima 
kamergenoott tijdens de congressen en daarbij een geduldig skileraar. Maar ik zal niet 
vergetenn hoe blij je keek dat ik eindelijk door kreeg dat je beter skiend dan vallend de 
hellingg kon afgaan. Sorry, maar iedereen kent Huub Hangop al. Veel succes in Londen. 
Berry,, op de momenten dat je er was bracht je een beetje rust op de mannenhoek, maar 
datt neemt niet weg dat we veel gelachen hebben. 
Coen,, we zijn samen begonnen op het SLIC lab en hebben samen veel gelachen. Jammer 
datt ik je nu niet meer zo vaak zie maar je had toch gelijk toen jij op de jouw 
karakteristiekee wijze mij duidelijk maakte dat ik toch echt wel moest promoveren omdat 
jijj wel weer eens zin had in een feestje. 
Adrii en Joost, net als met Roel heb ik vele uren met jullie doorgebracht op jullie lab. In de 
afgelopenn jaren zijn we aanzienlijk dichter naar elkaar toe gegroeid, het lab werd kleiner 
enn kleiner. Jullie waren nooit te beroerd om je mening te geven maar ook niet om mij te 
helpenn met de diverse experimenten. Adri, ondanks het feit dat we soms wel eens in 
aanvaringg zijn gekomen moet ik zeggen dat ik veel respect heb voor je manier van 
werkenn en je bereidheid om samen met mij even de lucht te klaren. Jongens, zonder jullie 
zouu het hoofdstuk over de "Swivel-ratten" er wellicht niet zijn gekomen, Bedankt!. 

Nou,, dat is toch nog een heel epistel geworden. Ik heb vast een aantal mensen niet 
genoemdd die hier toch genoemd hadden moeten worden en ook hen wil ik bedanken. 

Naastt de mensen op mijn werk zijn natuurlijk ook anderen van groot belang geweest in 
dee afgelopen periode. Allereerst mijn moeder, een beresterke vrouw, ik had graag nog 
watt vaker bij je willen zijn maar ik had het soms erg druk. Gelukkig kon je daar het begrip 
voorr opbrengen. Mijn schoonouders, die ook altijd voor me klaar staan. Mijn familie die, 
hoewell ik niet altijd even duidelijk kon maken wat ik nu precies deed, toch altijd vol 
interessee waren. 
Femke,, ik vind het erg leuk dat jij mijn kaft wilde ontwerpen, ik vind hem geweldig!!!. Ik 

weett dat het best veel tijd kostte en daarom heb ik je dan ook de twee puntjes gegeven 
waarr je recht op had. Richard, jij bent er altijd als ik iets wil weten, nodig heb of wat dan 
ookk en je kijkt soms zo heerlijk nuchter tegen de zaken aan. Jij bent eigenlijk zo'n beetje 
eenn echte broer voor mij geworden. 
Lievee Angelique, samen hebben we al heel veel meegemaakt en ik wist al wat voor een 

kanjerr je was, maar zonder jouw steun en geloof in mij had dit boekje er niet geweest. 
Daaromm is dit niet alleen mijn promotie maar zeker ook die van jou! 

Restt mij nog te zeggen aan iedereen: 

Houdo ee en Bedank t voo r alles en het ga je goed! ! 
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