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DANKWOORD 101 

DANKWOORD 
En dan eindelijk...het dankwoord. Natuurlijk heb ik het niet alleen gedaan. De begeleiding, 
vsistentie, vriendschap, warmte en gezelligheid die de promotietijd maken tot wat ie is, komt 
an al die mensen, die ik familie, vrienden, collega's en 'bazen' mag noemen. Ik wil al deze 

nsen bedanken voor teveel om op te noemen. Toch ook een paar persoonlijke bedankjes.... 
Ruud, dank voor je brede visie op het onderzoek en je rappe tempo van nakijken van stukken, 
i! had ik alle ontcijferkunde nodig voor het commentaar wat je in de kantlijn kriebelde. 
\ ictor, jij was meer op afstand betrokken. Maar onze afspraken in Utrecht en je correcties van 
mijn stukken waren goede momenten om vanuit een andere invalshoek nog eens de data te 
inkijken. Je positieve mailtjes waren zeer stimulerend voor me. Dries, jouw bereidheid tot 

iscussie en advies en je meesterlijke 'tekensessies' zijn van onschatbare waarde geweest. Als 
k weer eens kwam met een stapel figuren en een verwarde uitdrukking op mijn gezicht, 
konden we zoet samen een hele middag tekeningen en schema's maken om alle resultaten, 
ideeën en hypothesen weer op een rijtje te krijgen. Dat heb ik van je overgenomen. Eline, jij 

: ik zijn de beste eetcafé-brainstormers. Vaak hebben we wegens tijdgebrek tussen 
Amsterdam, Den Bosch en Wageningen afgesproken om bij een lekker etentje bij te praten. 

de (lekkere) voeding is dus toch goed voor het denkvermogen. 
Het NIH was een leerzame plek om te werken. Een paar bijzondere collega's wil ik toe-
chrijven: Jan, 't is geen A4-tje, maar wel zo bedoeld. Jij weet als geen ander op het NIH hoe 
fijn' dames zijn om mee te werken, en jij hebt dan ook regelmatig geholpen bij opereren, 

strijken, dames in boxen bestuderen enz. Dank voor je inzet en vriendschap. Joke, op jou 
in ik altijd rekenen. Spuiten is nog steeds niet mijn grootste liefhebberij, en jou hulp (spuiten 

van grote dikke mannen!) blijft een bron van bewondering. Dank voor al je assistentie en de 
eilige uitstapjes en etentjes. Veel succes in de US of A. Joop, 't is weer tijd om te 
;sebessen onder een ('t liefst een palm-) boom. Bedankt voor alles. En dan mijn andere 

maatjes: Susanne, Alwin, Marcel, Wilson, Frank, dank voor alle gezelligheid, peppraat en 
vriendschap. Ik mis jullie en dus moeten we volgend jaar toch maar weer een zeilweekendje 

ganiseren! 
FMD is mijn andere thuishaven, en daar heb ik veel geleerd over RIA's, vooral hoe je mensen 
met koekjes paait om ze te laten helpen pipetteren. Hans, dank voor je niet aflatende inzet, en 

m, jij pipetteert het beste! Natuurlijk heb ik ook hier genoten van de gezelligheid van alle 
medewerkers en collega's. En ondanks mijn AIO-af zijn mag ik nog steeds mee op de AIO-
ïtentjes: Ariella, Annelieke, Harmke, Jelmer, en Klaas-Jan, gelukkig zal ik jullie blijven zien 
en de volgende keer is het eten bij mij thuis. 
Mijn Numico collega's wil ik danken voor hun begrip voor een nieuwe medeewerker die nog 

n proefschrift af moest maken. Ingrid, dank voor je layout-adviezen. 
Vrienden uit Breda, Akkrum en Groningen, dank voor de vriendschap en gezellige uitjes, 
etentjes, feestjes en leuke vakanties. En natuurlijk ook voor het gebruik van jullie zeilboten!! 
't Is altijd genieten om samen op stap te gaan, en hopelijk zal dat nog lang zo blijven. 
Dankzij bijna 10 jaar samenzijn met Rogier heb ik een hoop familie erbij. Lieve schoonouders 
en 'zus', jullie zijn echt familie voor mij en bedankt voor alle gezelligheid en steun. 
Lieve pappili en mammili, ik weet niet wat ik schrijven moet. Ik kan alleen maar zeggen: 
dank voor alles en alles en alles!. Peter en Richard, jullie zijn de beste broers die ik me 
wensen kan en ik ben blij dat jullie me bijstaan bij de verdediging. Iris, mijn tweede 'zusje' 
dank voor je vriendschap en goede raad. Lieve Rogier, jij kent en mij zo goed. Dank voor je 
begrip en voor een heleboel meer. 



102 DANKWOORD 


