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Dankwoord 

Tenminste één aspect van wetenschappelijk onderzoek valt voor buitenstaanders moeilijk te 
begrijpen: het is nooit 'af. Twee oorzaken vallen hiervoor aan te wijzen: (i) het is niet altijd even 
gemakkelijk om de feiten boven water te halen, en (ii) zelfs wanneer dit lukt, blijkt vaak dat ieder 
antwoord weer een veelvoud aan nieuwe vragen oproept. Toch is negen jaar een ongewoon lange 
periode voor het afronden van een promotie-onderzoek. Bij deze mijn excuses hiervoor aan iedereen 
die de afgelopen jaren steeds vertwijfelder vroeg: "En, schiet het al een beetje op, dat promoveren?". 
Lang over je promotie doen betekent ook een lange lijst van mensen die een vermelding in het 
dankwoord verdienen. Dit mag echter een voordeel worden genoemd, aangezien het dankwoord 
doorgaans de meest geraadpleegde sectie in een proefschrift betreft. 

Allereerst wil ik mijn promotor, Ton Berns, bedanken. Ton, jij gaf me de kans om als OIO in 
jouw lab te beginnen, en dat terwijl ik op dat moment meer oren had naar de wetenschapsjournahstiek 
dan naar het 'bekrompen' wetenschappelijke onderzoek. Mijn enthousiasme voor wetenschap pur sang 
is gedurende de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, en ik ben je dan ook dankbaar voor het 
vertrouwen dat je in mij stelde. Ik heb natuurlijk voor het schrijven van dit dankwoord wat oude 
proefschriften doorgenomen, en het is opvallend hoe vaak jouw grote vakkennis, scherpzinnigheid, 
kritische begeleiding, en enthousiasme worden aangehaald. Wat mij daarnaast vaker heeft gefrapeerd 
is je niet aflatende oog voor detail, iets wat anderen die zich steeds meer met de 'grote lijnen' 
bezighouden nogal eens willen verleren. Sterker nog: jij weet tot in details mee te praten over 
experimenten waar je zelf geen enkel practische ervaring mee hebt. Heel knap. Al deze eigen
schappen maken je tot een inspirerende leermeester, zelfs in tijden van magere onderzoeksresultaten. 

Het OIO-team waarin ik mijn wetenschappelijke loopbaan begon, wil ik bedanken voor de 
gezellige en stimulerende werksfeer. Nathalie, Heinz, Dennis, Mark, Bianca, Marc, en Els, jullie 
uiteenlopende karakters vormden een solide basis voor talloze stimulerende (niet-)wetenschappelijke 
discussies. Daarnaast ben ik nog wat extra woorden van dank verschuldigd aan Mark Alk. Mark, het 
samen promoveren is geloof ik met helemaal gelukt. Strakke deadlines zijn nu eenmaal niet mijn 
sterkste punt, als je begrijpt wat ik bedoel. Bedankt voor die goeie tijd op H-4. Ik ben waarschijnlijk 
niet de enige die vindt dat de leemte die jij hebt achtergelaten nog steeds met geheel is opgevuld 
(niemand blijkt bijvoorbeeld bereid tot het produceren van hysterisch gezang op de gang). Een 
combinatie van vriend en collega kom je niet zo vaak tegen, en ik hoop dan ook dat we elkaar met uit 
het oog verliezen. Nu alleen nog even als paranimf fungeren... 

Ook de andere leden van de groep Berns (inclusief de stoet mensen die reeds vertrokken is) wil ik 
bedanken voor de prettige samenwerking, de min of meer zinnige gesprekken, en de gezelligheid op 
het lab. Ik wil hierbij met name Paul noemen, die mij eerst als student feillos wist te begeleiden, en nu 
als Tons 'second man' eenieder met raad en daad terzijde staat (tenzij iets dringend geregeld moet 
worden voor kinderen, huis, tuin, keuken, auto, tweede auto, (vouw)caravan of strandhuisje). Hein, 
Niels en Maarten wil ik bedanken voor de inspirerende en leerzame discussies tijdens mijn beginjaren 
op het NKI. 

Ik ben veel dank verschuldigd aan de studenten die ik gedurende mijn promotie-onderzoek heb 
mogen begeleiden. Samenwerken is vele malen leuker dan in je eentje ploeteren, en alle stages bleken 
vroeg of laat te resulteren in dagen van gedeeld enthousiasme, waar ik met plezier aan terugdenk. Rik, 
ik hoop dat je, ondanks je bliksem-carrière, nog eens terugdenkt aan die bijna-te mooi-om waar-te-
wezen Fratl Northern blot, en de eerste sequenties die we vervolgens koortsachtig zaten te 
analyseren. Jan-Hermen, het blijft curieus dat wij geen GSK-3ß of Dvl hebben gevonden, maar het is 
nog steeds niet uitgesloten dat de Fratl-bmders die jij indertijd hebt opgepikt ook onder fysiologische 
omstandigheden de functie van Fratl kunnen beïnvloeden. Bedankt voor je bijdrage aan het 
onderzoek, en voor de prachtige orgelmuziek als welkome variatie op Nirvana en Smashing Pumkms. 
Ramon, je verbeten speurtocht naar de Fratl target-genen leverde met het gewenste 
wetenschappelijke resultaat op, maar wel een enthousiaste wetenschapper-in-spe, getuige de 
glansrijke start die je momenteel maakt als AIO op het CLB. Renée, het moge blijken uit de laatste 
hoofdstukken van dit proefschrift dat je een onmiskenbare bijdrage hebt geleverd aan het Frat 
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onderzoek. De ultieme samenwerking als je het mij vraagt: getweeën Xenopuseieren-injecterend je 
dagen slijten op het Hubrecht lab, met als als centrale vraagstellingen: (i) wie injecteert de meeste 
eieren, en (ii) wie heeft het hoogste percentage ontwikkelde kikkervisjes? Ik wens je veel succes met 
je promotie-onderzoek binnen de groep Berns. Fonnet, ik denk datje, mede dankzij je leergierigheid 
en enthousiasme, een eersteklas kinderarts zult worden. 

Hanneke en Conny wil ik bedanken voor hun bijdrage aan het Frat-onderzoek. Samenwerken met 
een analist is een zeldzaam goed in de groep Berns, en ik prijs mij erg gelukkig met jullie inzet. 
Goede Proeven Slechte Proeven (GPSP), het blijft spannend en het verveelt nooit. 

De mensen op het dierenlab van zowel het NKI als het CLB wil ik bedanken voor hun hulp. Het 
Nederlands Kanker Instituut kan bogen op een fantastische proefdierfaciliteit, en dit komt met name 
door de mensen die er werken. Beste Nel, Loes, Tania, Fina, Auke, Cor en Halfdan, en het injectie
team Karin. Karin en René, jullie zorg(d)en er voor dat G-4 een flexibele afdeling is, waar 
onderzoekers zich maximaal kunnen concentreren op de inhoudelijke kant van de dierproeven. Ik heb 
grote bewondering voor jullie open mentaliteit en vermogen tot meedenken, temeer omdat die soms 
eigenwijze, arrogante, en allesbehalve punctuele onderzoekers bij tijd en wijle behoorlijk vervelend 
kunnen zijn. Ik hoop dat jullie nog lang op deze manier zullen doorgaan, en alhoewel het wellicht wat 
vaker hardop gezegd mag worden, denk ik dat iedereen jullie inzet zeer weet te waarderen. Tony 
Hamersveld op het dierenlab van het CLB wil ik bedanken voor zijn hulp bij het maken van de Fratl 
antisera, die zes jaarna dato eindelijk internationale belangstelling beginnen te genieten. 

Veel dank aan Ene Noteboom voor hulp en advies bij de FACS analyses, en voor het feilloos 
opdiepen van oude FACS files. Jurjen, Eva, Lia, Dennis en Kees van het histologielab wil ik 
bedanken voor de histologische preparaten, en Martin voor de interpretatie ervan. Rein Regnerus en 
zijn opvolger Frank Matthesius wil ik bedanken voor hun hulp bij de vele staart-DNA analyses. 
Hanneke, Ellen, Els, Conny, Marleen en Jacqueline bedank ik voor het vele onzichtbare en vaak 
ondankbare werk dat nodig is om een lab gevuld met volslagen chaotische, onopgevoede en soms 
asociale wetenschappers draaiende te houden. Tineke, Marlijn, Suzanne en Katinka wil ik bedanken 
voor secretariële hulp. 

I would like to thank Trevor Dale for the fruitful and still ongoing collaboration that was swiftly 
initiated by a simple phone call, one day after the 1998 Wnt meeting. Olivier Destrée en Miranda 
Moolenaar wil ik bedanken voor hun gastvrijheid en hun inzet om ons de fijne kneepjes van de 
Xenopus-injecties bij te brengen. Jan Weening, Ruud Smeenk en Jan de Jong wil ik bedanken voor 
hun bijdrage aan de analyse van het niersyndroom in de Fratl transgene muizen 

Ook wil ik de groepen Barlow, Bernards, Borst, Collard, Demant, van Lohuizen, Plasterk en te 
Riele bedanken voor de vele nuttige discussies, collegialiteit, en reagentia (even wat 'lenen'). 

Tenslotte wil ik Marieke bedanken. Lieve Marieke, jouw bijdrage aan de totstandkoming van dit 
proefschrift is waarschijnlijk veel groter dan jij en ik kunnen bevroeden. De lol die wij de afgelopen 
jaren aan en met elkaar hebben beleefd (en hopelijk nog vele jaren lang zullen beleven) heeft in ieder 
geval de laatste loodjes van het promotie-onderzoek veel lichter gemaakt. Met zwakke excuses schiet 
je niks op, maar desondanks: sorry voor die talloze avonden dat het 'wat later dan geplanned' werd. Ik 
hoop dat het einde van de promotie-perikelen betekent dat we wat meer tijd aan elkaar kunnen 
besteden, alhoewel strakke kantoortijden slecht passen bij wetenschappelijke arbeid. Bedankt voor je 
steun, en een dikke kus van je vent. 
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