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Dankwoord 

Als eerste wil ik graag iedereen van onze afdeling en alle andere afdelingen waar ik heb mogen 
werken bedanken voor de (al dan niet vruchtbare) samenwerking, opdat ik niemand vergeet. 
Al deze mensen hebben mij in staat gesteld om tot grote hoogte te komen op het gebied van de 
wetenschap (M3). zie dit proefschrift. In het bijzonder wil ik een aantal mensen bedanken. Zon
der hun hulp en doorluchtigheid was ik waarschijnlijk nu nog mijn verdriet aan het verdrinken in 
een van de door mij vaak bezochte cafe's in Amsterdam. 

Olaf. mijn licht in donkere dagen, je wist met jouw grenzeloze gevoel voor humor altijd mijn 
pessimisme om te zetten in een gigantische hilariteit. Ongelofelijk, de lol die wij samen hebben 
gehad tijdens onze werkzaamheden in het AMC. Ik denk dat het een waar godsgeschenk was dat 
we samen hebben mogen werken. Werkelijk, twee handen op een buik. giechelend als twee 
kleine meisjes hebben we ons door het AMC voortbewogen. Zeker nu ik in Italië werk. is het mij 
duidelijk geworden hoe belangrijk het is om met woordgrapjes en zinspelingen de negatieve 
kanten van het leven om te zetten in een positieve grap. Voor mij is dat op dit moment nogal 
lastig, maar hel zal ook wel in het Italiaans gaan lukken. Ik wens je veel geluk en sterkte toe met 
het afronden van je promotie en het vinden van een interessante baan. 

Lieve Trees, ik moet er niet aan denken dat ik alles zelf had moeten schrijven en corrigeren. 
Jouw geduld en precisie voor de kleinste details heeft mij veel werk uit handen genomen, zeker 
toen ik er maar één ter beschikking had. Als ik iets aan je overliet dan behoefde ik mij er abso
luut geen zorgen over te maken, want een kanjer zoals jij kom je maar zelden tegen, laat staan 
dat ze er zo precies een puntje aan zuigen. 

Beste schoonheid (Jan Peeterse), vaak heb ik je het moeilijk gemaakt, maar wat wil je. 4D 
imaging op een plat A4"tje. en dan ook nog gisteren klaar, want toen was ik natuurlijk weer eens 
te laat vooreen presentatie. Je bent werkelijk de meester van cut, cut, cut, en paste, en wist 
mijn afgrijselijke figuren en beelden om te toveren tot het niveau van Karel Appel (ik bedoel dus 
niet van Oven, en ook niet zo'n apparaat met vage programma's die OOOOOOH zo handig zijn 
maar niet te vinden op je desktop, laat staan dat ze een verbinding hebben met een printer en 
bovendien kleurenblind zijn). Dat overkwam Olaf tenminste, en was de enige keer dat hij uit z'n 
dak ging en die ik helaas heb gemist. Ik hoop dat je nog een paar cp'tjes over hebt voor Olaf. 
want ook hij moet nog een boekie publiceren in kleur. 

Beste Ron. ik heb je leren kennen op de cursus die ik destijds volgde. Het practicum enzymatische 
technieken was mij wel bevallen door de geringe hoeveelheid tijd v/d incubaties, hooguit een 
uur. Aangezien ik liever lui dan moe ben. dacht ik, dat is een goede keuze voor een stage. Boven
dien waren we vanaf het begin zeer goed bevriend, waarschijnlijk door onze gemeenschappe
lijke interesses (vrouwen, drinken, vertier en de flair en aanzien van het wetenschappelijke on
derzoek). Jouw motivatie heeft dan ook het beste in mij doen ontspruiten. Ik denk dat het een 
van jouw grootste kwaliteiten is om mensen te stimuleren en te interesseren in de wetenschap. 
Gedurende de periode die op de stage volgde, mijn promotie onderzoek, heb ik je het echter niet 
makkelijk gemaakt. Ik denk dat de wanhoop die ik je vaak bezorgde wel tot enige slapeloze 
nachten heeft geleid. (Raar eigenlijk dat je me hebt aangenomen nadat ik je in de kou liet staan 
in Groesbeek. tijdens een van onze onvergetelijke congressen). Gelukkig ben je vergevings
gezind en hebben we het tot een goed en vruchtbaar einde weten te brengen, al dan niet 
posttranslationeel (ik bedoel dat mijn spelling en omschrijvingen vaak naderhand door jou moesten 
worden vertaald opdat datgene wat ik uitkraamde voor een ieder begrijpelijk werd). Je hebt me 
geleerd om door te zetten en niet na een paar pogingen op te geven. Een eigenschap die zeer 
nuttig is vooreen losbandige jonge man. en mij hopelijk lang zal heugen. 
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Lieve Maril. ouwe spek trekkerd. ik hoop dat ook jij het licht zult zien, al dan niet gepolariseerd 
door gestrekt varkenscollageen. Het is lastig keuzes maken in het leven. De wetenschap zei je 
eerst vaarwel om een carrière te beginnen bij het ministerie. Maar na enige tijd kwam je toch 
weer sporadisch bij ons op de afdeling klussen. Hopelijk vind je tijd voor beide zodat je uitgeba
lanceerd door het leven heen kan wedelen. 

Beste Wilma. G6PDH heeft en speelt een grote rol in je leven, het is werkelijk een grote verdien
ste datje na al die tijd datje naar dit enzym kijkt elke keer weer met frisse moed en inspiratie dit 
wetenschappelijke fenomeen te lijf gaat. Petje af, zeker nadat je zelf O, ongevoelig werd ver
klaard. Je wist onze chef altijd af te remmen als hij weer eens te kort door de bocht ging (vandaar 
dat hij geen rijbewijs heeft) en staat garant voor een degelijk stuk wetenschap waar geen speld 
tussen te krijgen is. 

Lieve Klazien, ik geloof dat we samen alleen de cursus hebben gedaan, en wat buffers gemaakt, 
maar zoals je al langer weet, ben ik een vreemde eend in de bijt en heb daarom helaas nooit (voor 
jou waarschijnlijk gelukkig) samen mogen werken met jou. Ik hoop dat je je met de cellen 
ploffert aan je zijde echter wel in de richting van de bijna nog net levende celcytochemie zult 
verplaatsen, opdat je de cacodylaat en andere troep niet meer hoeft te hanteren, en de 
fluorescentiemicroscopie op het gebied van de enzymkinetiek zal begeren. 

Ex roomies. Heleen, Wikky. Kees en Cars, harde werkers van het eerste uur. jullie gezelschap en 
ervaring heeft me altijd leren beseffen dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden, helaas 
hebben jullie zelf ook niet altijd de snelste routebeschrijving gekregen, maar zijn toch altijd 
weer in staat geweest om in de oude stad te arriveren. Petje af voor al dat werk, al dan niet in een 
kamer zonder licht, of met plakband in de weer om toch maar het beoogde resultaat te mogen 
boeken. 
P.S. Cars, voor de decoupeerzaag zijn ook ijzerzaagjes te verkrijgen tegenwoordig! 

Beste Ard, je bent een ware kunstenaar, vandaar dat jouw voorkeur uitgaat naar een appel. Voor 
ieder biologisch probleem ben je in staat om een digitale analoog op het scherm van de apple te 
toveren. Ik heb samen met jou met veel genoegen aan onze eerste digitale microscoop gesleuteld 
opdat we alles via de computer aan konden sturen, zoals belichtingstijd, interval en minimale 
incubatietijd voor levende cellen, het was een waar genoegen om jou de elektronica te zien 
implementeren waar ik geen snars van begrijp. 

Carel, Jan (met de korte achternaam). Ron Hoebe en Jacob Aten. jullie zijn echte techneuten, 
altijd op zoek naarde sublieme oplossing. Jan, ik weet dat ik je een stukje biologie heb laten zien 
waar je nog steeds nachtmerries van krijgt. Maar zo werkt het nu eenmaal met cellen die je van 
oude lui aftapt. De ene doet het beter dan de andere, en dat kun je nou eenmaal niet standaardi
seren. Beste Carel. flow-jo, ik weet niet wat er gebeurd is, maar waar is in godsnaam dat filter 
gebleven'? Is ie soms 'go with the flow"? want daarna is het nooit meer gelukt om een mooie 
enzymreactie te visualiseren. Lag het aan de gevoeligheid van de nieuwe apparatuur, de modifi
catie van mijn substraat, voor mij is het een groot raadsel. Lang leve de techniek, een van jullie 
grootste passies, maar let wel, jullie moeten publiceren om je bestaansrecht te verifiëren! 

Beste Ton. je bent een echt lab beest. Werken met jou is altijd een feest. Resultaat-belust en altijd 
van de moeilijkheden bewust heb je me veel geholpen en geleerd. Jouw nuchtere kijk (van 9 tot 
5 tenminste) heeft mij veel geholpen en zaken gesimplificeerd, absoluut Ton. niet verkeerd. Zou 
Vincent het je zo hebben geleerd, of ben je gewoonweg zo door je ouders geïncubeerd'? In ieder 
geval, koop die nieuwe Skoda toch maar niet, ik heb gezien dat ze snel hun waarde verliezen, 
dus als je er per se ééntje wilt. koop dan een gebruikte, bijv. een V6 TDI'tje kost een vermogen, 
maar na 5 jaar minder dan je voor je charisma hebt betaald. PS ook leverbaar met zwart leer 
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(Schelte-like). Denk je maar eens in. elke dag in het leer naar je werk, naar huis. naar je beste 
vriendje iluit op de leren achterbank, etc. een groot feest. 

Beste Eddy, ook al hebben T-lymfocyten volgens jou geen lysosomen, ze zitten wel bomvol met 
kleine organellen die daar verdomd veel op lijken. Ik denk dat de naamgeving echter enige 
verwarring heeft veroorzaakt in de immunologie, een wetenschap die kijkt naar het sturen van 
de immuun respons, en dus niet naar het basisprincipe van iedere levende cel. (Vraag Ron nog 
maar eens om het je uit te leggen) Ik hoop dat je nog veel vliegtuigen mag spotten in verre 
oorden, maar peil wel effe de olie voordatje weer vertrekt, want na 250.000 km zitten de zuigers 
wat losser in hun jasje! P.S. Welk nummer staat er eigenlijk op de bezemsteel van je vriendin'? 

Beste Jan (Wormmeester), trouwe vriend en drinkmaat. (Bepaal jij dat!) Je bent zeker een goede 
vriend geworden in al die jaren dat ik je ken (1991-nu). Ook met jou heb ik altijd veel kunnen 
lachen, zelfs toen we onderste boven lagen met mijn bootje in de gracht in het midden van de 
nacht. Arme Marco, zijn proefschrift hebben we moeten drogen en ook de floppies deden het 
gelukkig weer dank zij jou! Als er iemand op de afdeling is die altijd paraat is om voor wat voor 
een probleem dan ook een oplossing te zoeken, dan ben jij het wel. Zelfs nu dat ik in Italië zit 
help je me nog! Het enige probleem waar je geen raad me wist was de dierenarts in spee. ik hoop 
dat ook zij weer een beetje kan lachen om al de fratsen die ik heb uitgehaald. 

Beste Joost. Robert. Hermelijn en alle andere immuno's, ik heb jullie vaak in de maling geno
men, maar altijd met een knipoog. Oh wat heb ik gelachen bij het isoleren van de proteosomen, 
maar kennelijk is er niks mis met de motiliteit van mijn cellen. Zelfs na 500 G gingen ze gewoon 
weer aan de haal. Je moet nu eenmaal wat overhebben voor de wetenschap. Ook denk ik met 
veel genoegen terug aan het dagje uit. alwaar onze sjef het voor je (Robert) opnam. Ik hoop dat 
jullie nog veel interleukines zullen ontdekken en hun RNA's mogen sequencen. 

Beste Dave, Fred en de dames van de afdeling Biochemie, dank jullie wel voor de ondersteu
ning. Jammer genoeg hebben we nooit een van onze hilarische experimenten mogen publiceren, 
maar dank zij vallen en opstaan worden we nu eenmaal wijzer. Ik hoop dat jullie na het lezen van 
dit proefschrift eindelijk begrijpen wat ik al die jaren op jullie afdeling heb gedaan. Dank jullie 
wel voor de bereidheid om mij te helpen, ik bezocht jullie afdeling altijd met veel genoegen en 
voelde me altijd gesteund door jullie professionaliteit. 

Leica Microscopical Systems. Dr. Werner Knebel. Filippe Clauws en Jan worden hartelijk be
dankt voor hun medewerking. Zonder uw medewerking was het nooit mogelijk geweest om zeer 
specifiek zowel het substaat als het product te detecteren in de eonfocaal microscoop. Ook al 
was onze samenwerking van zeer korte duur, het mag zeker een zeer succesvolle samenwerking 
worden genoemd. 

De boys van de afdeling voor microscopisch onderzoek. Jan van Marie en Henk van Veen wil ik 
ook hartelijk bedanken. Zonder hun technische ondersteuning zou ik nooit wijs zijn geworden in 
het aansturen van de eonfocaal. Zeker in het begin, bij al die rare commando's zoals "prompt 
off' en "hash on" had ik hele andere ideeën. 

Als laatste wil ik graag de dames en heren van de Epstein bar bedanken, alwaar de harde kern 
van de bovengenoemde wetenschappers hun dorst lessen op de donderdagmiddag, inclusief 
mezelf. 
Ik weet echter niet of het barpersoneel het erg vindt dat ik niet meer langs kom. 
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