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De afgelopen vi j f jaar is het HIV-dag-in en HIV-
dag-uit geweest, en toch is het me nooit gaan 
vervelen. Dat is vooral te danken aan de prettige 
samenwerking en het met elkaar meedenken, aan 
vriendschap en steun, aan gezelligheid overdag en 
ook vaak genoeg tot in de kleinere uurtjes. Dit 
alles was te vinden op KVT. 

Daar waren namelijk: de co-promotor, Hanneke. 
I k ben nog steeds blij dat je uiteindelijk toch 
besloten hebt om mij uit te nodigen voor een 
sollicitatie gesprek met alle gevolgen van dien. I k 
heb veel van je geleerd en het f i jn gevonden om 
jou als mijn begeleider te hebben. Alt i jd kon ik 
zomaar even binnen vallen en ondanks dat je me af 
en toe terecht terecht hebt moeten wijzen, heb je 
ook vaak geduld met mijn nukken gehad; de 
promotor, Frank. Hoewel we op de werkvloer niet 
vaak direct met elkaar te maken hebben gehad ben 
je toch alti jd aanwezig geweest, als de baas, 
kritisch publiek en kritisch lezer. Vooral in deze 
laatste fase van mijn promotie is het me bijzonder 
duidelijk geworden dat als het nodig is je erg 
bereikbaar bent, en ik ben blij dat j i j mijn 
promotor bent; de paranimfen, Margreet en Ana-
Maria. Dat jullie mijn paranimfen zijn zegt 
eigenlijk al genoeg. Margreet, naast dat je me op 
het lab veel hebt geleerd, schouderophalend 
dingen uitvoerde op die manier waarvan ik vond dat 
het persé zo moest, meedacht, veel slimme ideeën 
had en alti jd enthousiast was over resultaten, was 
je ook nog een vriendin. Ana-Maria, na 2 weken 
USA ben je uitgegroeid tot mijn steun en 
toeverlaat, vooral in buiten-werk-aangelegenheden. 
Je liet me zelfs je huis een half jaar lang 
bezetten. Dat waren rare, maar dankzij jou ook 
fijne tijden. En we hebben het ook nog samen over 
HIV gehad, zie hier het resultaat: we staan naast 
elkaar in de J I ; de analisten, Margreet (maar die 
hebben we al gehad), Leonie, nadat Margreet 
helemaal naar Ethiopië was gevlucht heb j i j het 
nog met me geprobeerd, maar het waren kennelijk 
echt een paar 96-wells plaatjes teveel tot mijn 
grote spijt. Ronald, j i j had de pech om midden in 
mijn aanloop naar de eindstreep binnen te vallen. 
I k heb je nogal verwaarloosd, je was alti jd 
begripvol en ik hoop dat je nu leukere dingen te 
doen hebt dan met mij samen te werken; de 

parttime insprinqers, Agnes en Jeanette, een 
stapeltje ELISA's om de t i jd mee te verdrijven?; 
de coauteurs, dat waren er vele zoals te zien is, 
maar een paar zijn toch bijzonderder dan de rest 
(naast Ana-Maria die al genoemd is) Angélique en 
Ronald. Angélique, ik had het geluk dat ik 2 studies 
die j i j begonnen bent 'af' mocht maken. Gelukkig 
ben j i j er ook om me helemaal vanuit de USA moed 
in te praten wat betreft het gepubliceerd krijgen 
van H9 (wat toch echt een mooi stukje is). Ronald, 
H10 heb je onder grote druk en met mij zwaar 
hijgend in je nek moeten produceren, maar je liet 
je mooi niet van de wijs brengen; de rook-maat.jes, 
Neeltje (van het eerste, maar ook van het laatste 
uur), Agnes en Tom (zo'n 5 jaar lang met meer en 
mindere regelmaat), Natasja (dat waren af en toe 
wel heel intensieve rook-momenten), en de 
'nieuwen', Tim en Mette; de ex-lab-en-noq-
steeds-maatjes, Katja, Nadine en Leonie. Nu zijn 
we alle 6 ex-KVI, die spelletjes worden toch wel 
vervolgd?; de echte vrienden, gedeeltelijk 
dezelfden als de paranimfen. En Natasja. Het mag 
dan begonnen zijn als rook-maatje, maar je bent 
ook een ik-moet-even-mijn-hart-luchten-maatje en 
stap-en-lach-maatje geworden en gelukkig ben je 
dat ondanks je vroegtijdige vertrek bij KVT 
gebleven; de leermeesters en grote voorbeelden. 
Maarten, Michèl, Angélique, Neeltje, Marie-José, 
Ron en Linde. Jullie waren al senioren toen ik nog 
moest beginnen, nu is het mijn beurt; de 
tegenwoordige lab-maaties en colleqa-AIO's, 
Ronald, Stefan, Debbie, Tim, Mette en David, die 
mij het laatste half jaar toch vooral als een 
stress-kipje hebben leren kennen, maar alt i jd door 
begrip, humor en steun (het zijn vooral die kleine 
gebaren), zowel inwendig maar ook op mijn gezicht 
weer een glim of zelfs een schaterlach konden 
toveren. En natuurlijk nog steeds Neeltje. I k vond 
het erg f i jn om zo bijna-samen te kunnen 
promoveren en alle daarmee samenhangende 
ervaringen uit te kunnen wisselen; de borrel-en-
f eest-genoten, naast dat dat voor veel van de 
hierboven genoemde figuren tel t , heb ik nog niet 
genoemd: Janny, Jeanine, Ad en Herbert (ook wel 
muziekmaatje), en 'die van van Lier' in het 
bijzonder Sijs (ook wel bep-maatje), Paul en Kiki; 
de olle-overige-ex-en-huidige-zonder-wie-KVI-
niet-KVI-was-en-is-collega's, Elisabeth, Lotte, 
Susana, Oscar, Dawn, Bert, Silvia, Sigrid, Peter, 
Fokke, Frank, Kees, Irma, Linda, Liesbeth, Dó'rte; 



166 Nawoord 

en tenslotte, de steun en hulp van verderop in de 
gang, Marijke (altijd vriendelijk en behulpzaam) en 
collega's, Berend, Corry, Johanna, Gerty, Wendy 
en Ellen. 

Kortom, zonder KVI-ers was het op KVI een 
stuk minder prettig werken geweest en had ik 
deze 1,5 bladzijde niet hoeven schrijven omdat 
dan de overige 164 bladzijdes immers ook leeg 
waren geweest. 

En dan er was ook nog een leven buiten KVI, met 
daarin een aantal voor mij zeer belangrijke 
mensen, 

Jacintha, Ingrid en Saida, Welke stad is nu 
eigenlijk de leukste stap-stad en hoe moet dat nu 
verder? Tanja, je b l i j f t een heel bijzondere 
vriendin. I k ben blij dat we de frequentie weer op 
hebben weten te schroeven, houden zo? Patrick, 
Josette, Pierre, Anouk, Erwin, Jeanine, René, Liki, 

Peter, Maaike, Frank, Fleur, dankzij jullie zijn de 
Utrecht-ti jden onvergetelijke tijden geweest. 
Gelukkig zijn we elkaar niet uit het oog verloren en 
ik hoop dat die met-z'n-allen-weg-weekendjes er 
nog lang in blijven. Marco, je hebt heel lang heel 
veel voor mij betekend, dat is niet zomaar 
vergeten. Mammie, Anneke, Bauke, Jan, Nellian, 
Gerda, Hans, wat moet een mens zonder familie? 
Gerda, jou wil ik nog even in het bijzonder 
bedanken voor de gezelligheid en de goede zorgen, 
zonder jou was ik waarschijnlijk verhongerd 
voordat ik 22 oktober had gehaald. 

En dan is er nog één iemand. Jouw aanwezigheid 
hier heeft vaak genoeg averechts gewerkt op mijn 
concentratievermogen en productiviteit, maar in 
het 'heetst van de str i jd ' was je voor mij ook vaak 
de beste afleiding en de leukste ontspanning... 




