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Dankwoord 

Het dankwoord neemt in een proefschrift altijd een bijzondere plaats in: het is het 

breedst gelezen onderdeel, maar door de onvermijdelijke tijdsdruk het snelst geschreven! 

Prof. Dr Kijlstra, Aize, wil ik bedanken voor de vrijheid die ik kreeg om op zijn 

afdeling te ervaren wat het is om wetenschap te bedrijven. Tevens heeft hij me de ruimte 

gegeven om in iets meer dan de "gebruikelijke" vier jaar dit proefschrift af te ronden. Co-

promotor Ron bedank ik voor zijn doorzettingsvermogen om met name het moleculaire 

deel van het onderzoek weer vlot te trekken. Co-promotor Alex bedank ik voor de steun 

die ik kreeg tijdens mijn gehele promotietijd, ook al werd die een beetje versnipperd door 

zijn verblijf in Amerika (gelukkig bestaat er E-mail). Alex, buiten het feit dat je een 

inspirerende wetenschapper bent, heb ik onze contacten (persoonlijk, telefonisch of via e-

mail) altijd als zeer aangenaam ervaren. De andere leden van de commissie, prof. 

Aarden, dr Jager, prof. Kapsenberg, dr Lutter, prof. de Smet en prof. Vrensen wil ik 

hartelijk danken voor de beoordeling van dit proefschrift. 

Michel, je was een ontzettend goede hulp bij het vele kweekwerk en de daardoor 

ontstane berg ELISAs. Daarnaast had je nog tijd om de EM voor te bereiden. Dit alles 

met een goed humeur, behalve dan wanneer Ajax (weer eens) verloren had. Speelde Ajax 

dat seizoen echt zo slecht of mis ik nu jouw teleurgestelde "morning after" gezicht? Harriet 

en Reinier, bedankt voor de vruchtbare samenwerking welke heeft geresulteerd in een 

mooi verhaal en die waarschijnlijk zijn vervolg zal krijgen op een terrasje aan het Vrijthof. 

Jan en Ben van morfologie wil ik bedanken voor het EM gepriegel en de mooie plaatjes 

van de celkweken die dat opleverde. Leden van de HOBA, bedankt voor de oogjes en 

Liesbeth voor de kweekadviezen, met name na een infectie. Zonder fotografen was dit 

proefschrift veel minder (mooi) geweest! Sla alle figuren, plaatjes en de omslag er maar 

op na; bedankt Marina, Ton en Nico. 

Natuurlijk wil ik ook mijn hokgenoten bedanken voor de goede werksfeer: Jenny, 

Luc (wanneer komt de 11-stedentocht? Marga, doe jij dan ook mee?) en Alex (ik wil graag 

een keer meerijden wanneer de Snoek er is!) 

Alle Immuno's: bedankt voor de gezelligheid op het lab, onder de bijna moederlijke 

leiding van Leny en Lidy: Jeffrey, Bob, Andrea, Marian, Valerie, Marga, Elske, Nico, 
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Annelies, Olga, Frans, Pirn, Marjolein en de twee vrouwen met wie ik over het betere 

motorrijden kon praten, Claudia en Ruth. Vincent, de meer en minder hypothetische 

gedachten wisselingen aangaande verbouwingen aan onze panden zijn altijd een 

welkome afwisseling geweest. Natuurlijk was er ook nog de gezelligheid van de DNA 

dames: Simone, Jacoline (Wakko), Jacqueline en Ellen. 

Afsluitend merk ik op dat zonder steun van familie en vrienden niets mogelijk is. Pa 

en Ma, van jullie heb ik het doorzettingsvermogen gekregen om een werk als dit af te 

krijgen. Irma, lieve Wurm, jouw geduld heeft de ruimte voor dit proefschrift gecreëerd. 

~C\/^ 
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