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Dankwoord Dankwoord 

DANKWOORD/ACKNOWLEDGEMENTS S 

"Dus",, zei mijn vader onlangs, "dan ben je nu eindelijk klaar met leren 7" Sorry pa, het 
clichee wil dat je elke dag nog wat leert. Maar je hebt gelijk als je over mijn studie en 
mijnn promotie-onderzoek spreekt. Vele mensen ben ik daarvoor dank verschuldigd en 
volgenss traditie ruim ik hierbij plaats in om ze te noemen. 

Ikk begin met de mensen die eigenlijk geheel aan de bron staan: mijn ouders. Pa, 
alhoewell  niet te snel meer draag je dagelijks bij aan mijn leven met je levenservaring 
enn rust. Moeders, naast je onmetelijke ouderlijke liefde maak je ook nog eens de beste 
bruinee bonensoep van het noordelijk halfrond. Ik ben opgegroeid in een grote familie. 
Aann de etenstafel diende ik het gevecht om het mooiste stukje vlees aan te gaan met 
mijnn oudere broers (Jack, Harry en Han) en zus (Bea). Velen zullen het met me eens 
zijnn dat ik daar niet al te slecht ben uitgekomen. Het grote voordeel van oudere broers 
enn een zus is dat ze alles wat jij nog mee moet gaan maken al eens beleefd hebben. Ik 
dankk mijn broers en zus dan ook voor dit feit en ik hoop dat ik altijd "Het Kleine 
Broertje""  mag blijven, die ze altijd lastig mag vallen met vragen en verzoeken. Mijn 
neefjess Luke, Dennis-Jan, Tim, Herman en mijn nichtje Julliette hebben er voor 
gezorgdd dat ik nog altijd een kind mag zijn. Ik hoop dat de nieuwste telg in de familie, 
Yvanka,, me ook daartoe zal aansporen. Mijn (nieuwe) familie in het zuiden des lands 
heeftt me geleerd om anders tegen de zaken in het leven aan te kijken en weten wat 
genietenn is. 

Opp het laboratorium: Ten eerste natuurlijk Gerrit. Bedankt dat je, in verband met mijn 
hernia,, voor mijn eerste sollicitatiegesprek naar het verre noorden bent gekomen. Nog 
meerr bedank ik je voor wat je me geleerd hebt in de afgelopen 4 jaar. Niet alleen wat 
betreftt het uitvoeren van experimenten, de interpretatie van de resultaten, maar ook 
voorr de discussies over "de mens in de wetenschap" in kroeg en restaurant. Bedankt, je 
bentt een goed leermeester. Hein, uren met je gesproken over wetenschap, onzekerheid 
enn de toekomst. Veel succes in Frankrijk, als jij het niet kan, kan niemand het. Ilse, 
samenn met jou en Gerrit heb ik veel tijd besteed aan het inrichten van het laboratorium 
inn Amsterdam. Alhoewel het in een laboratorium nooit perfect loopt (teveel 
persoonlijkheden),, denk ik dat je er meer dan in geslaagd bent om het laboratorium op 
dee rails te zetten. Daarnaast heb ik het voorrecht gehad je te mogen introduceren in de 
techniekenn die we op ons laboratorium gebruiken. Gezien het feit dat we er in geslaagd 
zijnn om samen als auteurs op een artikel te staan denk ik dat dit goed gelukt is. Verder 
hoopp ik in de toekomst nog vele malen gebruik te mogen maken van je geitenkaas-
besteldienst.. Wil, je woont op één van de mooiste plekjes van Nederland en ik hoop dat 
jee slaagt in je pogingen dat zo te houden. Bedankt voor de miljoenen cellen die je voor 
mijj  hebt gekweekt en de vele experimenten die je samen met mij hebt uitgevoerd. 
Voorall  tijdens het laatste half jaar heeft me dat geholpen om mijn promotie te kunnen 
afronden.. Verder dank ik mijn andere collega's Joost, Thomas, Nanette, Quirinne, 
Sigrun,, Sophie, Joep en Dorothy, en ook Jan Wormmeester, Marco van Eijck en Frank 
Stiekemaa voor de hulp, discussies en lol. 

Chantal,, dat de wereld zo wreed is ik mis je. 

II  would like to thank die members of the committee (Prof. Dr. J.M.F.G. Aerts, Prof. 
Dr.. P. Borst, Prof. Dr. D. Hoekstra, Prof. Dr. R.P.J. Oude Elferink, Prof. Dr. K. 
Sandhoff,, Prof. Dr. G.J.A.M. Strous and Prof. Dr. R.J.A. Wanders) for evaluating my 
thesiss and suggesting some last-minute improvements to the content. 
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Hierbijj  bied ik mijn excuses aan aan al mijn vrienden. Sorry, ik zal jullie niet meer 
lastigg vallen met verhalen over vetten, cellen en de grote hoeveelheden chloroform 
waaraann we dagelijks werden blootgesteld (nu wordt het onderwerp voedings-
supplementen).. Daar mijn redes veelal in cafe's plaatsvonden, zullen julli e je dan ook 
zekerr afgevraagd hebben of de wazigheid van mijn verhaal nu te wijten was aan wijn of 
bier,, of dat ik nog hallucinerend was van de organische oplosmiddelen waarmee ik 
werkte.. Ik kan jullie geruststellen: de organische middelen gebruiken we op een 
verantwoordee wijze. Hoe ik mijn vrienden moet bedanken weet ik niet. Vrienden 
bedankk je met je vriendschap en niet met woorden. Ik denk dat ik mijn vrienden alleen 
maarr kan bedanken door te vertellen wat ik in ze waardeer. Mijn vrienden kennende 
gaann ze vanaf nu daar dan ook prat op en zullen ze me constant herinneren aan de 
woordenn die ik aan ze zal wijden. 

Kees,, paranimf, van Wolvega, via Groningen, Maastricht, Utrecht, South Hampton en 
nuu Amsterdam en Rotterdam, de meeste cafe's, casino's en danszalen zijn ons bekend. 
Jouww visie op muziek en voetbal doet me elke keer weer verbazen ("Als een mythe die 
nogg geboren moet worden" (muziek) en Feyenoord is de beste ...(voetbal)). Ik ben nog 
steedss blij dat we met die nogal opgevoerde brommer (90 km/uur) de bocht tussen 
Wolvegaa en Heerenveen goed zijn doorgekomen. Het schept een band hè? Wanda, ik 
hoopp dat ik nog vele keren bij jou en Kees over de vloer zal komen. Nicolai, Nikov, 
trotss ouder (samen met Marije) en groot kenner van alles op het gebied van 
moederboards,, de nieuwste gamez, warez en lease auto's. Jammer dat de afstand 
Leeuwarden-Amsterdamm te ver is voor doordeweekse concerten. En ook namens Kees, 
nogmaalss sorry van dat avondje Axis and Allies, waarbij de kolonels in opleiding 
helaass niet meer helemaal bij de les waren. Bart, snelle jongen in je kasteel in Woerden. 
Jee woont, samen met Aukje, in de mooiste buurt van Nederland met de gezelligste 
burenn van Nederland. Hebben ze echt allemaal een emmer water klaar staan achter de 
deur?? In elk geval zie ik altijd weer uit naar onze "Stappen met de Mannen" 
weekendjess in Nederland. Heert, trots vader, liefhebber van de nobelere zaken in het 
leven:: Malt whisky's, cricket, schaken en Dostojewski. Blair Atholl komt tot zijn recht 
bijj  een temperatuur van ongeveer 18°C, dus geen ijs. Met jou en Rixt mosselen eten, en 
dann om half vier 's ochtends in de Kadett terug van Deventer naar Amsterdam, is een 
vann de leukste dingen die ik me kan voorstellen. Pirn van P., dichter, getrouwd man, 
eigenaarr van uitgeverij "De Nijverige Pim". Je Culinaire Uitspattingen met boerenkool 
zullenn me lang bijblijven. Blij f me verrassen! Paul, studiegenoot en roommate in het 
romatischee Kanaleneiland Zuid, liefhebber van het goede leven. Het is altijd heerlijk 
omm samen met jou uren te klagen en zeuren over alles wat er verkeerd gaat in deze boze 
wereld.. Alaaf! Henri, fan van Grand Prix Fl races, nooit begrepen, altijd gewaardeerd. 
Officieell  ooit woonachtig in een caravan op Texel, maar toch maar drie minuten lopen 
vann het Leidsche Plein. Ooit zal ik met je meegaan om Verstappen in een grindbak te 
zienn eindigen. Lange Pim, getrouwd met de liefste Hongaarse die ik ken. Jammer dat 

wee het Pieterpad nooit zullen uitlopen en euuuh controleer of je rugzak dicht zit als 
jee voorover buigt. Ik hoop dat je ooit weer terugkeert naar Nederland. Ton, muzikant, 
nuchterr rebel en webmaster. We moeten nodig weer naar Oxford om met Dan om 12 
uurr een pint te drinken en vliegtuigen te missen. Bedankt dat we tijdens de koffiepauze 
altijdd even konden spiegelen. Dan "ji j hebt mooie borsten" Sillence, your knowledge of 
thee Dutch language is dangerous. And for your information the "Bijlmer Bajes" is not a 
studentt house. No rooms available.... Love you. Verder zou ik een ieder die zich tekort 
gedaann voelt willen verzoeken me te e-mailen, zodat ik mijn oprechte excuses kan 
aanbieden. . 
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