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Dankwoord 

Het dankwoord is het onderdeel van het proefschrift waar ik in eerste instantie het minst 

tegenop zag, maar nu ik er zo tegen het einde van al mijn werkzaamheden aan begin, vind ik 

het schrijven van het dankwoord juist een hele moeilijke taak. Voordat ik begin aan mijn 

persoonlijke bedankjes wil ik in ieder geval kwijt dat ik er als AIO-er nooit alleen voor heb 

gestaan. Ik heb naast een geweldige begeleiding altijd medewerking gehad van mijn directe 

collega's op de werkvloer. Ik hoop dan ook dat ik in de toekomst een werkplek zal vinden 

waar sfeer en hulpvaardigheid enigszins vergelijkbaar zijn met die van de afgelopen jaren. 

Lieve Vincent, jij hebt echt die geweldige combinatie van goed en enigszins sturend 

begeleiden en het hebben van een verschrikkelijk groot oor voor andermans opvattingen en 

problemen. Als enorme inspiratiebron door je positieve instelling, tomeloze energie en 

gedurfde ideeën kreeg je het steeds weer voor elkaar dat, als ik het even niet meer zag zitten, 

jij me altijd tijdens een bespreking zo kon "bewerken" dat ik erna niets anders meer wilde dan 

heel hard doorwerken. Naast het goed begeleiden ben je ook een goed onderzoeker die daar 

op een heel bescheiden manier voor uit durft te komen. Ik heb veel van je geleerd en 

misschien zelfs van je overgenomen, maar dat wat ik het liefst zou willen, nl. zo in de wereld 

staan en met mensen omgaan zoals jij dat kan, heb ik nog lang niet bereikt. Ik weet zeker dat 

jij mij niet alleen op wetenschappelijk gebied maar zeker ook als zeer bijzonder mens altijd 

bij zal blijven. 

Beste Wouter, jij hebt altijd een hele andere taak vervuld in mijn begeleiding en ik 

moet zeggen dat ik de combinatie van jou met Vincent als heel prettig heb ervaren. Ook al 

ben jij de prof van het stel en dus in principe het laatste woord zou kunnen opeisen heb jij je 

bij mij nog nooit op die manier opgesteld. Overleg via Vincent was altijd mogelijk. Jouw 

energie (hoe doen Vincent en jij dat?, gebeurt dat soms bij die boswandeling eens per jaar?) 

en enthousiasme is enorm en ik heb nooit langer dan 2 dagen gewacht op jouw aantekeningen 

en suggesties bij een of ander schrijfsel. Alsof je niets anders te doen had. 

Lieve Ineke, bedankt dat je me in de laatste periode enorm hebt geholpen. Ik weet dat 

ik niet altijd duidelijk was, maar dat had ook te maken met het feit dat ik ze soms niet 

allemaal meer op een rijtje had. Ook nu ik eigenlijk weg ben, blijf je me helpen samen met 

Ton. Ik vind jullie samenwerking heel leuk, allebei een tikje eigenwijs met een duidelijk 

eigen inbreng. Lieve Ton, als echte macho was jij het die de deuren voor ons openhield, met 

sporten uitblonk en met gemak tonnen water op je brede schouders ging halen. Ergens je 
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schouders onder zetten is trouwens een heel kenmerkende en prettige eigenschap van jou. 

Een levensgenieter, maar zeer serieus, of je nu wilt of niet. 

Lieve kamergenoten, het kon soms heel druk zijn op ons kamertje en toch heeft dit 

meer tot een gezellige sfeer dan tot irritatie geleid. Lieve Monique, al vanaf het begin bleek 

dat we zowel op het gebied van het werk als op het persoonlijke vlak vaak op dezelfde 

golflengte zaten. Je was een hele fijne kamergenoot. Heel veel succes in je laatste periode, het 

zal niet gemakkelijk voor je zijn zonder kreeften, met twee Friezen. Lieve Laura, wat hebben 

wij ons misdragen en lol gehad. Jij kan, zonder dat je daar volgens mij erg in hebt, een heel 

lab op stelten zetten en ik heb je daar soms zeker in gestimuleerd. De werkbesprekingen zijn 

sinds jij weg bent nooit meer dezelfde geworden. Eigenlijk zouden we weer eens een serieuze 

werkbespreking over moeten doen, evenals het congres in Keystone. Beste Schelte, je was 

een hele prettige, drukke maar zeker ook gezellige kamergenoot, alhoewel dagen waarin jij 

grote experimenten moest uitvoeren voor je mede-kamergenoten ook als stressvol werden 

ervaren. Beste Teun, in die korte tijd dat ik je meemaakte heb ik een hele plezierige indruk 

van je gekregen. Schelte en Teun, wees lief voor Mo, zij is nu kameroudste en dus de baas. 

Beste Theo, de rustige harde werker en altijd bereid anderen te helpen. Daarbij was jij 

vaak de enige die de humor ergens van in zag (bv. een binnenmonds grapje mijnerzijds of 

van jezelf). Als enige echte chemicus van de afdeling weet jij hoe de stoffen smaken en hoe 

je ze kan laten exploderen. Ook heb jij de gave oude apparaten te laten werken en auto's te 

recyclen door ze weer aan elkaar te plakken. Niets is jou te gek. Beste Kees, bedankt voor je 

hulp. Jammer genoeg werd jouw hulp, ondanks verwoede pogingen de collagenase assay 

weer te laten stralen, in de kiem gesmoord. Ook wil ik de overige medewerkers van de groep 

(Anneke, Wolf, Wicky, Jaap en Bruno) bedanken voor hun interesse en gezelligheid. 

Beste Cars, het is echt ongelofelijk wat voor werk jij kan verzetten en hoe jij dat, 

zonder ooit te mokken, altijd weer voor mij deed. Als ik anderen vertel hoe snel en 

zorgvuldig jij mij steeds weer hebt geholpen, kijken ze me een beetje ongelovig aan. Bedankt 

voor het vele goede werk. Beste Jan Peeterse, ook al zuchtte je als ik weer eens langskwam, 

volgens mij heb je altijd met plezier samen met mij de dia's en posters in elkaar gezet, 

waarvoor ik je bij deze bedank. 

Naast alle mensen waar ik direkt mee te maken heb gehad, wil ik ook de overige leden 

van de afdelingen Celbiologie & Histologie op het AMC en Parodontologie op het ACTA 

bedanken voor hun interesse, medewerking en gezelligheid. Dat laatste geldt dan vooral voor 

de dagjes uit, die altijd zeer goed waren georganiseerd en meestal eindigden in een enorme 
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portie onderbroekenlol, grotendeels veroorzaakt door de macho's van de afdeling die ik maar 

niet bij naam zal noemen. 

Naast de mensen van de werkvloer wil ik ook mijn familie en vrienden bedanken voor 

hun interesse, geduld en medeleven. Fred en Lydie, bedankt voor jullie enorm lieve gebaar. 

Nicolette, bedankt dat je me als paranimf helpt. Ik hoop dat je het een leuke taak vindt. Lieve 

ma en pa, bedankt voor jullie begrip en steun. Ik weet dat ik altijd redelijk vaag was over 

mijn werkzaamheden, maar dat heeft ook alles te maken met de wereld van het onderzoek. 

Lieve Antoon, bedankt voor je steun en medewerking. Ook al was het mijn eigen keuze, 

uiteindelijk heb je me toch enorm geholpen en was je de liefste partner, vriend en man die ik 

me maar kon wensen. Het klinkt als een cliché, maar zonder jou had ik het echt niet gered. 

Als allerlaatste wil ik jou, "kleintje", ook niet vergeten. Jij hebt de laatste maanden steeds 

weer duidelijk aangegeven wanneer ik te ver ging, ik hoop niet dat je er te veel last van hebt 

gehad. 
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