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Dankwoord 

Met het schrijven van dit dankwoord is het eind van m'n promotietijd op het NKI wel 

erg dichtbij gekomen. De dag dat ik ruim vier jaren geleden kwam solliciteren staat me 

nog vers in het geheugen en de tijd is werkelijk omgevlogen. Dat valt voor een deel te 

verklaren doordat het een intensieve periode is geweest, maar toch voornamelijk 

doordat ik het heel erg naar m'n zin heb gehad. Daar hebben een groot aantal personen 

aan bijgedragen die ik bij naam wil noemen. 

Allereerst mijn promotor Jannie en co-promotor Wim, die mij op het projekt 

hebben aangesteld. Ik wil jullie bedanken voor de inzet, steun en betrokkenheid tijdens 

de afgelopen jaren. Met nadruk ben ik dankbaar voor het vertrouwen en de ruimte die 

ik heb gekregen om binnen het projekt mijn eigen weg te zoeken. Het is niet niks om 

als twee kapiteins op een schip, met eindbestemming onbekend, de juiste koers te 

bepalen; zeker niet wanneer dat schip graag af en toe een eigen vaarwater kiest. Jannie, 

jou wi l ik expliciet bedanken voor het feit dat je altijd voor je mensen opkomt, vierkant 

achter hun werk staat en hen ook goed weet te "promoten"; ik heb gemerkt hoe 

belangrijk deze zaken zijn. 

Een aantal mensen is heel nauw betrokken geweest bij de praktische aspecten 

van het onderzoek. Ik vond het vaak erg stimulerend om samen met hen experimenten 

op te zetten en uit te voeren. Evert wil ik bedanken voor het delen van zijn kennis en 

ervaring op het gebied van biochemische en immunologische technieken en voor een 

aantal belangrijke proeven die hij voor me heeft uitgevoerd. Ilja : bedankt voor het 

kloneren van een hele serie "lastige" constructen; helaas leverden ze ons niet de 

resultaten waar we op hadden gehoopt....! Het afgelopen anderhalf jaar had er heel 

anders uitgezien als ik niet de ondersteuning van Paula had gehad. Paula, je gouden 

handjes, je inzet en je positieve instelling maken het een feest om met je te werken. 

Heel erg bedankt voor je betrokkenheid. Sander : bedankt voor alle proeven die je als 

student bij mij hebt verricht en die uiteindelijk tot een mooi artikel hebben geleid. Coen 

bedank ik voor zijn tomeloze enthousiasme tijdens zijn stage en de prima experimenten 

die zijn uitgevoerd. Jammergenoeg kon je op het moment dat dit boekje af moest nog 

geen duidelijke conclusies trekken, maar aan jou heeft dat niet gelegen. Het labhoofd 

Leen, later opgevolgd door Trudi, plus een groot aantal analisten zijn cruciaal voor het 

prettig en efficiënt kunnen werken op de afdeling: jullie allemaal hartelijk bedankt. Ook 

wi l ik niet nalaten een aantal mensen van de ondersteunde diensten te noemen voor 

hun expertise en optimale service: Eric en Anita voor hun hulp bij de FACS; Lauran en 

Lennie voor instructie en assistentie bij de confocale microscoop; Theo en Ton van het 

B-lab; Martin en André voor het maken van dia's en foto's en Minze en Erwin van de 

cryobank. I thank Therese Wiedmer and Peter Sims for their stimulating discussions, 

support and expert technical advice. Our collaboration has always been a great pleasure 

to me and I have very much enjoyed your stay in Amsterdam and your hospitality 

during my visit to the La Jolla area. 
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Dan ben ik bij een hele groep collega's en ex-collega's aanbeland die hebben 

bijgedragen aan de goede sfeer op het lab, de luchtbrug en later de zitkamer. Het 

vertrek van de groep Neefjes naar H4 betekende wat dat betreft wel een gemis. In 

willekeurige volgorde bedank ik : Loes, Brahim, Shuraila, Paul, Gudrun, Mare, Liesbeth, 

Monique, Adam, Linda, Susumu, Petra, Jeanine, Gerald, Ben, Elles, Arlette, Kees, Onno, 

Jenny, Pieter, Midory, Anne, Friso, Sascha, Clive, Sylviane, Eric, Jon, Marieke, Peter, 

Gerben, Richard, Wouter, Marie-José, Shula, Mar, Marcel, Jacqueline, Frank, Nal, John, 

Arnold, Mieke, Fumiko, Hadriano, Annemieke, Gerda, Elles, John, Henk, Sjaak, Ingrid, 

José, Yanling en Steven. Ben en Annemieke: jullie zijn voor mij de afgelopen jaren heel 

belangrijk geweest en ik vind het leuk dat jullie als paranimfen nu ook officieel deel 

uitmaken van mijn promotie. Ben, vanaf dag 1 was je m'n labmaatje en heb je me met 

raad en daad bijgestaan. Toen je op het end van de rit in de States zat heb ik je, ondanks 

het intensieve kontakt per e-mail, zeker gemist. Annemieke, tijdens onze gezamelijke 

thee & lunchpauzes op het lab en de fietstochtjes richting huis merkte ik al snel aan jou 

een goede vriendin te hebben. Onze gesprekken over van alles en nog wat ga ik vast 

missen. Binnenkortsamen skaten in het Vondelpark ? 

Het leven van een promovenda/us gaat niet altijd over rozen en een plezierig 

leven buiten het lab is tijdens een promotie-periode van groot belang. Ellen en Barn (wat 

gaat er boven een goede vriend als buur ?), jullie vriendschap en oprechte belangstelling 

voor mij en m'n werk heb ik altijd heel erg gewaardeerd. Als jullie nog eens een 

rondleiding willen op "het lab" dan hoor ik het graag ! Barn, bedankt voor je hulp bij 

het schrijven van de Nederlandse samenvatting. Vrienden en kennissen : bedankt voor 

jullie vriendschap, gezelligheid en belangstelling. 

Mijn naaste familie blinkt meer uit in kwaliteit dan in kwantiteit. Ties en Hilly 

dank ik voor hun grenzeloze steun en vertrouwen in alles wat ik doe. Ton, ik waardeer 

het enorm dat je, naast altijd jezelf te blijven, er ook steeds weer voor mij bent. 

Amsterdam, 27 augustus 2000 

T* 
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