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Nawoord 

Geen clichés, ik moet gewoon nog wat mensen bedanken! 

Op de eerste plaats, Lermart Bouman, mijn promotor, voor zijn ondersteuning 

tijdens het tot stand komen van dit proefschrift. Bedankt voor het zo snel en nauwkeurig 

uitpluizen van mijn schrijfsels. Toen je mijn onderzoek beschreef als 'het is net Science 

Fiction' realiseerde ik me nog niet in hoeverre dit waar was ... maar ook Steven Block 

[1990] maakte al de vergelijking van de 'beam' uit 'Beam me up, Scotty' (Star Trek) met 

'optical tweezers', alhoewel de optical tweezer dat natuurlijk op microscopische schaal 

doet. 

Tug Blangé, mijn copromotor en dagelijks begeleider, bedankt voor alle 

kanttekeningen bij de vreemde waarden die mijn data soms in eerste instantie leken op te 

leveren, bedankt voor alle sigaren, die ervoor zorgden dat er hele goede ideeën boven 

tafel kwamen en bedankt voor alle magneet-juk-ontwerpen, die heel denigrerend 

prototypen werden genoemd, maar dan toch wel prototypen met mogelijkheden! Bedankt 

voor alles! 

Ben Treijtel, bedankt voor het vele werk, van de standaardwerkjes tot het 

minutieus uitwerken van nieuwe protocollen. Ook bedankt voor het draaiende houden van 

het lab, voor het hardlopen en voor de gezelligheid als kamergenoot. 

Vele collega's op het AMC hebben ook hun steentje bijgedragen en hen wil ik 

hier met name noemen. Jan Zegers wil ik bedanken voor het zwoegen om de software, 

beschreven in hoofdstuk 3, te schrijven en draaiende te houden en voor de vele tapes en 

cd's die voor mij beschreven zijn om de data weer eens uit de weg te ruimen. John N. wil 

ik bedanken voor de haastklussen die altijd tussendoor konden en voor het niet-tevreden-

zijn met half werk. Van de Medisch-Technische Ontwikkelingsafdeling wil ik Wim 

schreurs, Jouke de Groot, en Petro Broekhuijsen met name bedanken voor het uitvoeren 

van de vele grote klussen. Ook alle andere Fijnmechanica-collega's wil ik bedanken voor 

hun bijdragen en getoonde interesse. Met opluchting kan ik zeggen dat alles wat jullie 

gemaakt hebben, in gebruik is genomen, en dat datgene waarvoor het bedoeld was bereikt 

is. Van de Glasblazerij-afdeling wil ik Ben van Gijzel en Rob Tigchelaar bedanken voor 

hun hulp en belangstelling en van de Electronica-afdeling wil ik met name Jan van 

Leeuwen en Ruud Voorn bedanken voor de hulp met o.a. de video, die zo nu en dan weer 

eens vastliep. De fysiologie-collega's Antoni, Arie, Arnold, Berend, Bert, Etienne, Jan B., 

Jan R., John, Marcel, Marieke, Mary, Ronald, Thijs en Wim, wil ik bedanken voor de 

belangstelling en de gezelligheid in en om de koffiekamer. 
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Van de afdeling Celbiologie en Histologie wil ik met name Frank Stiekema, Jan 
Wormmeester, Joost en Marcel bedanken voor alle hulp met centrifuges, labvoorschriften 
en chemicaliën, en voor het welkom zijn bij jullie in de groep. Van de afdeling Biochemie 
wil ik Dave en Ewald bedanken voor de mogelijkheid om aldaar een centrifuge te kunnen 
gebruiken. 

Van de afdeling Electronenmicroscopie wil ik Jan van Marie bedanken voor het 

zoeken naar die ene molecuul. Verder bedank ik Jim Flach en Freek Pasop van This 

Scientific in Sliedrecht en John van Noort van Technische Natuurkunde in Enschede voor 

de moeite die het kostte om tot de mooie AFM-plaatjes te komen. 

Anne, Annemiek, Armand en Wim, bedankt voor de gezelligheid tijdens statistiek, 
borrels, schaatsen enzovoort! 

Uulke wil ik bedanken voor de hulp bij mijn eerste wankele passen in het 

myosineveld, en Martijn als directe collega, die toch doorgegaan is voor de koelkast 

(=promotie) zij het op een andere werkplek. Verder natuurlijk Evert, Antonio, Pavlik, 

Mark en Bas voor de inbreng al dan niet via het spieroverleg. Patrick, die er voor zorgde 

dat ik niet meer de enige was die met een IVMA werkte, voor alle hulp bij het installeren 

van de laser, zodat ik 'eindelijk' met bolletjes op actine kon gaan jagen. Bedankt voor het 

meedenken over het onderzoek, het niet opgeven van de energytransfer-experimenten en 

voor alles wat nog komen gaat. Verder wil ik nog alle collega's bedanken die ik hier nog 

niet genoemd heb. 

Dear Justin and Kitty, thank you for your hospitality during my stay in York and 

for the introduction in the Hn vitro motility assay'-procedures which are used in your lab. 

Geerdien en Misa bedankt voor de vriendschap, de gezelligheid, en voor het delen 

van de woonruimtes. Foske, bedankt voor het delen van alweer 10 jaar leut en leed, en 

Jurrien, laten wij die afspraak voor het barbecuen van het door ons gecreëerde 

stookmateriaal maar eens maken. 

Alhoewel mijn sociale leven zeker in de laatste fase van het proefschrift schrijven 

tot ver onder een nulpunt is gezakt, slaagden Guido, Cocky, Alex, Renée, Ivanka, en Leon 

er toch nog in me af te leiden met lekker eten, luiers, lachjes en fitness. Bedankt! Jessica, 

Véronique en Sabine, ook jullie wil ik bedanken voor de 'oude' vriendschappen en voor 

jullie verrassende planning door binnen 8 dagen alledrie te trouwen! Ook alle vrienden 

die ik nu niet met name heb genoemd .. bedankt! 

Lieve pap en mam, bedankt dat jullie er altijd voor me zijn! Woorden schieten 
hier verder tekort, dus ook voor Ad, een simpel bedankje, de rest weetje wel. 
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