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DANKWOORD D 

Zo,, en dan nu voor veel mensen het leukste deel van mijn proefschrift. Als alles 

goedd gaat op 22 juni, wordt deze doctorandus Doctor An dus. En dat heb ik 

niett alleen aan mezelf te danken, daar hebben jullie allemaal aan meegeholpen! 

Allereerstt wil ik mijn promotor Henk en co-promotor Ben bedanken voor het feit 

datt ze mij dit boeiende project hebben toevertrouwd, Henk, bedankt voor de 

gelegenheidd die je me gaf om met andere groepen samen te werken en voor 

hett snel verwerken van de vele stapels papier die tijdens de eindsprint onder je 

deurr doorgeschoven werden. Mede dankzij jullie positieve houding ten 

opzichtee van het uitproberen van technieken ben ik vele uitdagingen 

aangegaann {sommige met meer succes dan andere) en heb ik veel geleerd. 

Mariene,, het was altijd weer spannend om te gaan 'kijken', niet alleen bedankt 

voorr de vele coupes en blots, maar ook voor de prettige samenwerking. 

Ewald,, jouw praktische ervaring en theoretische kennis hebben mij een heel 

eindd op weg geholpen, veel dank daarvoor. 

Gina,, ik heb bewondering voor jouw wetenschappelijk inzicht en je duidelijke 

meningen.. Ik heb vooral genoten van onze onderonsjes varieerend van 

diepzinnigee gesprekken tot strip-tekenen op het bord! Na 4 jaar ploeteren zijn 

wee er bijna, ik vind het fijn dat je op de finish-lijn naast me wilt staan. 

Andréé (met een streepje), ik doe erg mijn best om net zo netjes te werken als jij. 

Bedanktt voor je relativerende droge humor. 

Astridd alias Askje, ik mis onze vrijdagmiddagen en ik hoop dat je nog wat zult 

doenn met Pex15p en Pexóp. Ook mijn andere kamergenoten: (filthy) Phil, Pedro, 

Martijnn en Carlo (jij en Fred waren geweldige zwarte Pieten), wil ik graag 

bedankenn voor de jarenlange uitwisseling van artikelen en gedachten, 

gevechtenn over wie de computer mocht gebruiken en de gezellige werksfeer. 

Tinekee (het toonbeeld van efficiëntie in het doen van proeven), Marian (onze 

duizendpoot),, (lay-out) Duco, Wim (de literatuur database), Guy, A3, Alison, Car 

enn Amoud allemaal ontzettend bedankt voor 'te veel om op te noemen'. Lea 

bedanktt voor je inzet, ik hoop dat je niet alleen geleerd hebt hoe lastig 

experimenterenn kan zijn, maar ook hoe boeiend. 

Joke,, Annette, Romana, Ger en de technische dienst bedankt voor het oplossen 

vann dagelijkse problemen. Wendy, bedankt voor je correcties, Cars bedankt 

voorr je foto's. 

Inekee en de andere eiwrtvouwers (we missen jullie), de (ex) trypsen, de 

celwandjes,, de lysosoompjes, de rattenvangers van Amsterdam, de 163 
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pannekoekjess en iedereen die niet aan een van deze omschrijvingen voldoet 
maarr wel bij de afdeling biochemie hoort of hoorde, wil ik hierbij bedanken voor 
zowell wetenschappelijke als minder wetenschappelijke dingen. Ik wil natuurlijk 
graagg op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het lab, gezien de afstand 
naarr mijn nieuwe lab mag dat geen probleem zijn. Daarnaast wil ik natuurlijk ook 
mijnn nieuwe collega's bedanken voor het aanhoren van mijn 'proefschrift 
gezeur'.. Verder mag ik ook de procreanten van GMZ niet vergeten, die door 
hunn aanwezigheid en overlappende interesses het gist- en bacterielab 
opvrolijkten. . 

Hanss Geuze, Jannice Griffith en Jean-luc Murk van de afdeling celbiologie in 
Utrechtt wil ik graag bedanken voor de samenwerking aan het (niet voor niets 
doorr ons zo genoemde) Geuze-verhaal. Willem Stoorvogel en Rachel Leckie wil 
ikk bedanken voor de mogelijkheid die ik kreeg om op hun lab rond te snuffelen. 
Wolff Kunau and Ingvild Birschmann from Bochum, thank you for the 
cooperationn on the interesting but difficult Pex15p-Pex6p mechanism, I hope 
thatt in the near future the whole mechanism will be unraveled thanks to our 
findings. . 

Uiteraardd wil ik hier ook iedereen bedanken die met mij meegeleefd heeft en 
voorr de nodige ontspanning gezorgd heeft. De families, de equipe, de dansers, 
dee mannen en alle andere vrienden, met jullie heb ik vele feesten, uitstapjes en 
weekendenn meegemaakt waardoor ik telkens weer in staat was om met frisse 
moedd aan de volgende uitdaging te beginnen. 
Els,, bedankt voor ons oneindige gechin-wag, dat natuurlijk ook wel eens over 
carieress en promoveren gaat. 
Mamaa en papa, bedankt voor het 'trotse ouder' gevoel bij alles wat ik doe, niet 
vergetenn dat ik het 'trotse dochter1 gevoel heb. 
Jurgen,, je bent fantastisch! Dankzij jou heb ik een vrij goed relativerings-
vermogenn opgebouwd. Jij kunt op de een of andere manier alle deuken in mijn 
zelfvertrouwenn herstellen en daar ben ik je natuurlijk heel erg dankbaar voor. 
Voorr mij is het dan ook vanzelfsprekend dat jij, naast al die dingen die je voor 
mijj bent, nu ook mijn paranimf wordt. 

Dankjewel l 
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