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Dankwoord d 

Hett is een cliché om te zeggen dat dit proefschrift niet tot stand was gekomen zonder de hulp van 
velen,, maar het is ook waar. Bovendien hebben veel mensen ervoor gezorgd dat ik mijn promotie-
onderzoekk met veel plezier heb kunnen volbrengen. Op het gevaar af dat ik mensen oversla 
(excuses!),, wil ik bedanken: 

Mij nn ruwe bolsters met blanke pit, Gerrit en Peter (in willekeurige volgorde), om veel redenen 
hebb ik het enorm getroffen dat julli e allebei mijn begeleiders waren. De waardeer de vrijheid en 
hett vertrouwen die ik van julli e kreeg om mijn eigen weg te gaan, maar nog meer dat julli e op 
dee juiste momenten mijn kaart en kompas waren, zodat ik nooit echt kon verdwalen. Ik heb 
veell  van julli e geleerd, zowel op wetenschappelijk als persoonlijk gebied. Met die bagage ben 
ikk klaar voor mijn volgende wetenschappelijk avontuur. Peter, bedankt voor je steun in 
moeilijkee tijden. Gerrit, bedankt voor het creëren van een uitstekende werksfeer en voor het 
inzichtt dat niet alles zwart of wit is. Promotor Ger, bedankt voor het volgen van mijn 
wetenschappelijkee vorderingen op afstand. 

Ikk ben veel dank verschuldigd aan alle (ex-)medewerkers van het lipidenlab. De besef dat ik 
somss een lastige persoonlijkheid ben en wil julli e daarom zeer hartelijk danken voor julli e 
vergevingsgezindheidd en voor het scheppen van een uitstekende werksfeer. Marion, Ardy en 
Koertt bedankt dat julli e me geholpen hebben met mijn eerste stappen als fatboy in opleiding. 
Petraa en Boudewijn, bedankt voor julie voorbereidend werk voor hoofstukken 2 en 3. René, 
m'nn dancingqueen en lotgenoot, bedankt voor je vriendschap, inspiratie, gezelligheid, 
hoogdravendee wetenschappelijke discussies, platte lol en voor het oplossen van alle wereldse 
problemenn over een bakje leut. Je tiens a remercier tout particulièrement Sophie, qui m'a 
beaucoupp aidée la derniere année, et qui m'a partagée les joies et les douleurs au laboratoire. 
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Meinee Deutsche Collegen, Thomas, Ingo, Nanette, Christoph und Antje, ich danke euch ftir 
eueree Freundschaft, viele fruchtbare Diskussionen, und gropartiche Süpichkeiten. Kaera 
Sigrun,, betra er ad eiga godan nagranna en vin i fjarska. Takk fyrir ad vera baedi vinur og 
nagrannii  (echt waar!). Dan, thank you for your sense of humour that puts science into 
perspective.. Joost, bedankt voor je altijd opbouwende kritiek. Ilse, Wil, Joep, Dennis en 
Dorothyy bedankt voor julli e ondersteuning en voor de organisatie van het lab. Ilse, ji j bent een 
kanjer!!  Maar voor het ongevraagd lenen van pennen, scharen, enz., daar heb ik tot op de dag 
vann vandaag geen spijt van. Tijs (do not boil!) en Judith, bedankt voor julli e wetenschappelijke 
bijdragess en voor het vormen van een (h)echt lipide-microdomein in Utrecht. Jeroen, bedankt 
voorr je spannende inspanningen die je leverde aan gefosforyleerd Quirine, Jasja, 
Suzannee en Klazien bedankt voor julli e gezelligheid. Chantal, bedankt dat je me leerde dat 
iederee dag een geschenk is. 

Tommyy Nilsson, Masao Kawakita and collegues, Yoshio Hirabayashi, Juan Bonifacino and 
Francess Piatt, although I have never met you in person, you were of great help! Thank you for 
sharingg reagents, and for valuable advice. 

Dee stafleden van de afdelingen celbiologie, met name Willem, Judith en Jan Willem, bedankt 
voorr julli e stimulerende discussies en waardevolle adviezen. Hans Aerts, Ineke Braakman, 
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Peterr Rottier, Sonja van Weely en Ben Westerink bedankt voor julli e interesse en hulp bij het 
tott stand komen van dit proefschrift. De bedank de vele (ex-)collega's van beide afdelingen 
celbiologiee voor de bijzonder goede sfeer en voor het al dan niet ongevraagd lenen van 
chemicaliën,, antilichamen, pennen, pipetpuntjes en nog veel, nee, héél veel meer. 

Ookk wil ik bedanken: de medewerkers van het secretariaat en fotografie voor hun vakbekwame 
hand-- en spandiensten. René S voor prachtige foto's, Jan P voor het delen van digitaal leed. Jan 
W,, m'n troubleshooter, ji j hebt voor ieder probleem een oplossing, fantastisch! Lieve Trees, ik 
wildee eigenlijk dit proefschrift naar je faxen, maar... 

Nell  en Erica, bedankt voor de gezellige kilometers van Harderwijk naar Utrecht. Dankzij julli e 
leekk die afstand een stuk korter. Bert, Bouwe-Dirk, Frank, Martin, Pieter, Willem-Jan en alle 
anderee verkennerleiders waarmee ik beugels, bolknakken, pelpinda's, vieze liedjes, en heul 
veull  leut heb gedeeld, bedankt voor de broodnodige afleiding. Willem-Jan, mijn praatpaal in 
GTST,, bedankt voor alles. Trouwe Thijs, bedankt voor je oprechte belangstelling voor mij en 
m'nn werk. De hoop dat onze vriendschap evenredig zal blijven groeien met het aantal 
kilometerss dat tussen ons ligt. Alexandra, wanneer ga we weer eens uit eten in de Jordaan ? 

Mijnheerr Kers, mijn ouwe biologieleraar, uw leuke lessen en spannende experimenten met 
aardappelstaafjess en bruine bonen hebben mij geïnspireerd om biologie te gaan studeren en 
hebbenn de kiem gezet voor mijn loopbaan. Wachtmeester Loonen, bedankt dat je me de fijne 
kneepjess van het verkennnen hebt bijgebracht. De heb er nog dagelijks veel profijt van (Blij f 
waarnemen!). . 

Mijnn (schoon)broers en -zussen ben ik dankbaar ik voor de belangstelling in mijn werk, maar 
voorall  voor de spanning en ontspanning buiten mijn werk. De ben erg blij dat julli e er zijn. Lieve 
schoonouders,, bedankt dat u voor deze landrot een veilige thuishaven bent en dat u in woelige 
tijdenn mij toch weer in rustig vaarwater weet te loodsen. Oom Piet en tante Eef, hartelijk 
bedanktt voor al julli e steun. Mede dankzij julli e heb ik het zover kunnen schoppen. Lieve 
mam,, uw olijfboom draagt meer vrucht dan eikels alleen. Jammer dat u daar niet meer van kan 
genieten.. Wijze Wyts, bedankt voor alles, en wat dit proefschrift betreft, bedankt dat ondanks 
datt je niet veel van mijn onderzoek snapt, me toch begrijpt. Wat heerlijk dat je mijn dagen in 
liefdee hult. 
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