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Dan ben ik nu waarschijnlijk, al hoop ik dat natuurlijk niet, op de meest gelezen 
bladzijden van dit proefschrift aangekomen. Dit werk is het resultaat van een 
samenwerking, niet alleen met veel collega's, maar ook tussen twee onderzoeks
instituten. Het zal duidelijk zijn dat het beschreven werk geproduceerd is met de 
hulp van veel mensen. Bedanken wil ik graag allen die, in wat voor vorm dan ook 
(wetenschappelijk en sociaal), hun steentje hebben bijgedragen aan het hier 
beschreven werk, in het bijzonder: 

Piet Bolhuis en Peter Barth, dankzij jullie ben ik in het X-ALD onderzoek 
terechtgekomen. Peter, jij hebt ervoor gezorgd dat er geld beschikbaar kwam voor 
het genetisch onderzoek aan deze ziekte. Piet, na mijn stage vroeg je me of ik 
geïnteresseerd was in een onderzoeksbaan aan deze ziekte waarvan het gen net 
gevonden was. De twee jaar die we aan het genetisch X-ALD onderzoek besteed 
hebben, hebben hun vruchten overduidelijk afgeworpen. In samenwerking met 
Bernard van Oost en Marjolijn Ligtenberg hebben we in twee jaar tijd een aantal 
mooie artikelen gepubliceerd. 

Ronald Wanders, waar moet ik beginnen en eindigen met jou te bedanken? 
Dan maar chronologisch. De eerste twee jaar herinner ik me je vooral als de 
"wandelende peroxisoom-encyclopedie". Ik kon altijd bij je terecht met vragen 
over peroxisomen. Jij bent er ook verantwoordelijk voor, door je vriendschap met 
"de club" in Baltimore, dat ik in Baltimore mijn onderzoek voort kon zetten. Toen 
het er, na drieëneenhalf jaar Amerika, naar uit begon te zien dat ik weer terug zou 
komen naar Nederland was er voor mij ook eigenlijk maar één logische keuze. Dat 
was jouw research-groep in het laboratorium voor Genetische Metabole Ziekten in 
het AMC. Ik weet zeker dat de mensen in jouw groep de know-how bezitten om 
een aantal van de fundamentele vraagstukken binnen de X-ALD op te kunnen 
lossen. Ik hoop dat wij nog velen jaren aan X-ALD kunnen samenwerken. 

Hugo Moser, not only did you give me the opportunity to continue my work 
on X-ALD, but also the honor to work with you and the entire X-ALD group at the 
Kennedy Krieger Institute. Your knowledge and expertise on this disease are 
unique and your enthusiasm contagious. The X-ALD mutation database is a 
beautiful example of the ongoing collaboration between the Kennedy Krieger 
Institute and the laboratory of Genetic Metabolic Diseases. I thank you very much 
for all you have done for me and I hope to spend many more nights in the "Moser 
Inn". 

Kirby Smith, for some unknown reason working in the KDS lab never really 
felt like working to me. It has been absolutely wonderful to work in a lab that is 
solely focussed on X-ALD. I already miss the hours we spent discussing the many 
hypotheses about all aspects of this disease, the quality of local hot dogs, and many 
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other things that make life fun. Your involvement with others is amazing, and not 
only on weekdays! There are too many things for which I would like to thank you, I 
will try to keep it short: rafting trips, camping gear (and the leaky air-mattress), 
bbq's and lunches, whisky at "birds on a feather", tips on places "where to go", .... 
and the opportunities you gave Barbra and me to see so much of the US, and of 
course waiting for me at the BWI airport (8 PM until 2 AM) during the January 
blizzard of 1996.1 hope we will stay friends forever. 

And of course I want to thank Linda Smith, for all the Orioles baseball 
games, many movies, delicious diners, trips around Baltimore, the Hyundai and just 
a fun time. 

Björn van Geel, de afgelopen jaren zijn we goede vrienden geworden. Bij jou 
kon ik ook altijd terecht met van alles en nog wat, vooral als het allemaal weer even 
niet zo ging als het zou moeten gaan. Ik ben blij dat ik na mijn terugkeer uit de VS 
weer samen met jou aan X-ALD verder kon. In april 1997 schreef jij: "Mocht je 
ooit nog uit Baltimore terugkeren, dan hoop ik dat we weer samen aan de slag 
kunnen". Lekkere planning Björn! Ik weet zeker dat jij, Helma, Emma en Lise een 
waanzinnige tijd zullen hebben in Baltimore en dat jij goed werk zult verrichten in 
het Kennedy Krieger Instituut. 

Paul Watkins and Ann Moser, for assisting me with the numerous 
biochemical assays and analyses that I performed in the Watkins lab and the Moser 
lab. 

Frank Baas, jouw steun en goede ideëen hebben mij in de eerste twee jaar als 
onderzoeker erg geholpen. 

Mijn oud-collega's van K2 en G2: Emiel, Carin, Gerard, Joost, Mike, Linda, 
Ruud, Rob, Cock, Lourens, Marjon, Norbert, Mia, Peter, Ina, Arthur, Evert, 
Marcel, Regien, Coby, Nico en alle anderen voor de productieve maar ook vooral 
gezellige tijd. 

The KDS lab, my dear friends and colleagues: Shane (for being Shane), Jyh-
Feng (for the many tennis games), He-Ming (your dumplings are THE best!), Ann 
(get married and go travel, but not just to Oil City), Marcia (my favorite Carioca, 
thank you for Rio, even though the Brazilian soccer team made orange juice out of 
the Dutch team), Martina (for reading and correcting the manuscripts), Anita (for 
helping with the, always too many, VLCFA analyses), Chris, Lily, Lelita, and all 
the others from the KKI fourth floor. 

Petra Mooyer, ik heb nu toch al aardig wat immunofluorescentie plaatjes 
gezien, maar die van jou blijven de mooiste. 
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Shane Bergin and Larry Freiin, thanks for being such great friends during my 
stay in Baltimore. And Shane never forget: "Two "onzen" of Shaslicks and a packet 
of crisps please!", 

Susan, Jamie, Linda, Henry, Sandra and Jando we really enjoyed all the 
weekends in Manassas. Every time we came to your house it felt like going home. 
Keep working on your Sega soccer Jamie, one day I'll be back. 

Fabian en Hermanda, bedankt voor het scannen van de foto's en het 
"branden" van alweer een definitieve versie of een back up van het proefschrift. 

Marcel en Marit (ik wil nog wel graag een revanche spelletje "Zeeslag per e-
mail"), Inger en Marcel (Koninginnedag in Baltimore, oudejaarsnacht in New 
York, weekendje "bieren" in Cleveland. Het was heel bijzonder om tegelijkertijd in 
Amerika te wonen), Hans en Herma (blijf niet voor altijd in Finland!), Paul en 
Carelle (met jullie is het altijd en overal lachen), Maura en Eric (bijna wonen we 
weer vlak bij elkaar. En vergeet niet "als de kip uit de oven is mag het raam open") 
en Jaap (even op Lola passen werd voor altijd). 

Mijn ouders, schoonouders en familie voor jullie onvoorwaardelijke steun. 
Jullie hebben het ons mogelijk gemaakt om naar het buitenland te gaan, daar te 
kunnen genieten en na terugkomst hier iets op te bouwen. Gezien de reacties vorig 
jaar op de mededeling dat er een baan voor mij was in Australië, beloof ik om 
voorlopig niet meer voor langere tijd naar het buitenland te gaan. 

Barbra, mijn liefste. Had ik van te voren geweten dat het bijna een jaar zou 
duren voordat jij ook naar Amerika kon komen dan had ik het niet gedaan. 
Gelukkig heb je me dat niet van tevoren verteld. Het avontuur begon dan ook pas 
toen we er samen waren. Jij hebt er vooral voor gezorgd dat ons sociale leven in 
Baltimore begon te bruisen. Gelukkig hebben we ons vaak genoeg gerealiseerd dat 
ruim drie jaar buitenland een bijzondere ervaring is. We weten nu zeker dat we 
samen alles aankunnen. Slechts weinigen weten dat jouw interesse voor het X-ALD 
onderzoek zó groot is, datje zelfs een aantal weken gedragsonderzoek hebt gedaan 
aan de X-ALD muizen. Jouw betrokkenheid bij mijn onderzoek en je 
onuitputtelijke energie voor het stellen van kritische vragen zijn misschien wel de 
belangrijkste drijfveer voor mij geweest om goed onderzoek te doen. We hebben 
echt een waanzinnige tijd gehad in Baltimore, waar we nog dagelijks aan 
terugdenken. Ik hou van jou! ! 
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