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Dankwoordd Loftrompet 

""  En ik begin er gewoon ook niet eens aan, altijd het laatste onderdeel en 
wetenschappelijkk gezien absoluut niet interessant, en jawel, wat wordt er nu weer als eerste 
gelezenn Het bedanken van iedereen? En waarom? Omdat degene die je geholpen 
hebbenn dit enkel en alleen deden omdat ze ervoor betaald kregen, toch? Tja, je kunt het ook 
zoo zien: als ik dit proefschrift niet had geschreven, hadden een hoop mensen geen werk 
gehadd En ik maar op mijn trompetje blazen zeker " 

Omm het meest impopulaire dankwoord te schrijven, lijk t dit me wel een mooi begin. 
Sommigee dingen kunnen niet alleen, en wil je niet alleen, zoals een proefschrift in elkaar 
knutselenn Al is het maar de ideeën die je van anderen krijgt, soms nog wel eens zonder dat ze 
hett zelf in de gaten hebben! 

Tja,, een dankwoord Wie te bedanken? Nou, in ieder geval degene die me toen 
aangenomenn heeft, een sollicitatie gesprek op de gang: "Lijk t het je wat?" vroeg-ie, "ach wel 
ja",, zei ik, "ik heb de volgende 4 a 5 jaar toch niet echt wat te doea ". Het grappige is dat 
ikk me geen betere mentor/begeleider etc. had kunnen wensen. Niet alleen enorm motiverend 
maarr ook reusachtig geduldig, altijd tijd en de eerste die de 24-uurs economie ook direct 
toepastee voor ons onderzoekers in de vorm van de 24-uurs-nakijk-dienst. Er werd gefluisterd 
datdat de beste man niet sliep Het is zelfs zo dat ik wel kan stellen dat als ik Peter niet was 
tegengekomen,, ik waarschijnlijk nooit zoveel plezier in het wetenschappelijke werk zou 
hebbenn gehad als dat ik nu heb. Ik eindig daarom ook mijn ruim 4 jarige stage met een dubbel 
gevoel.. Echter, het gevoel van: en nu zelf doen! overheerst het meest, gelukkig. Dus daar 
komt-ie:: tatatraattatrattartattaaa (maal 10! Vooral qua volume!) 

Mijnn verhaal: via de snuffelstage van de UvA in 1997 kwam ik op de afdeling 
CelchemieCelchemie terecht. Niet dat dat mijn eerste keus was, nee, Celchemie kwam überhaupt niet in 
mijnn rijtje voor, maar aangezien mijn drie voorkeursonderwerpen reeds vergeven waren, en 
niemand,, ik herhaal: niemand zich had aangemeld voor Celchemie werd ik daar maar 
ingedeeld!!  Uit pure armoede, dus! En achteraf.....wat een geluk (toeval?). Ik werd daar 
opgevangenn door de analist pur sang: Erik Mul. Wonderbaarlijk welk enthousiasme ji j hebt en 
nogg steeds hebt. Door jouw enthousiasme laat ik me graag meeslepen en Erik, dat is je bij mij 
goedd gelukt. Je bent belangrijker voor mij geweest dan je zelf waarschijnlijk in de gaten hebt 
gehad.. Ik waardeer jouw aanwezigheid altijd zeer. Hans Middelhoven, toen AIO op 
Celchemiee en degene waar ik na mijn afstuderen als eerste bij aan de slag ging, op de afdeling 
IH-EE inmiddels, want Celchemie was gefuseerd en verhuisd. De naam moest veranderen want 
err kwamen echt geen studenten meer af op zo'n oude naam, ja, die ene die er wel op afkwam, 
diee ging ook gelijk niet meer weg! Veel van je geleerd in deze periode, Hans, ook al beweer je 
zelff  vaak het tegengestelde. We keep in touch. 

Dee groep werd aangestuurd door Dirk Roos, vanaf Celchemie nog uit de kamer pal 
naastt het lab en op de nieuwe ruimte wat verder van het lab. Daarom konden we eindelijk de 
muziekk weer eens aandraaien, ook al kwam je dan ook nog wel eens klagen: "Hoe is het toch 
mogelijkk dat julli e kunnen werken in deze herrie!" Standaard antwoord was dan altijd: "We 
werkenn ook niet "A l een hele tijd ben ik dus al op jouw lab te vinden, en ik vind het dan 
ookk een hele eer dat ji j mijn promotor bent. 

Zoalss al eerder vermeld fuseerde het oude Celchemie lab met de Immunohematologie 
afdelingg onder leiding van Ellen van der Schoot. Door de stamcel kennis van de een (Ellen) en 
dee migratie kennis van de ander (Peter) werd mijn project geboren. Ellen, fijn dat je altijd bij 
mijnn project betrokken bleef en ook wilde blijven. Door al die enorme werkzaamheden van je 
konn ik me voorstellen dat het moeite kostte er bij te blijven. Maar op een of andere manier 
luktee je dat altijd. Fijn dat ji j (ook bij mij!) mijn tweede co-promotor bent. 



Enn toen begon het AIO tijdperk, samen met Robin en Mirte. Het geeft op zijn minste 
verbondenheid.. Toen Robin eindelijk uit de bieb kwam en daadwerkelijk proeven begon te 
doen,, hebben we erg veel lol gehad, met toch als letterlijk en figuurlijk hoogtepunt: eten op 
grotee hoogte, en hoe! Eens moeten we daar naar terug! Iemand als ji j erbij op het lab en de 
sfeerr kan niet meer stuk. Meer dan prachtig dat ji j mij terzijde wilt staan tijdens de 
verdediging,, en mooi dat we dit vice versa doen! Om met Hans Teeuwen te eindigen: 
"Dusssssss ". Ook Mirte zat in hetzelfde schuitje, hoewel ji j alles nu al helemaal hebt 
afgerond.. Alle drie een volstrekt ander onderwerp en toch niet helemaal. 

Hett bureau van ondergetekende stond in PI 14, waar in een mum van tijd een eigen 
structuurr werd gecreëerd! Buurvrouw Eloise kreeg er wel eens een punthoofd van. Als bijna 
moederr heb ji j verschillende constructen in elkaar gezet en dit heeft geleid tot prachtig 
gekleurdee cellen. Er zijn maar weinig mama's die cellen TD licht kunnen laten geven! En dank 
nogg voor al die verrassende CDtjes. Prachtig! Paula van Hennik, ook moeder (van PI 14?), is 
onzee sociale factor, ook al gaat dat soms ten koste van haarzelf. Alles willen doen en o ja, ook 
datt nog effe en dan die drukke agenda ook nog. Tot overmaat van compleetheid ontvang 
jee meestal 2 e-mail berichten van Paula, bedoeld of niet, maar dat soort dingen zal ik toch echt 
gaann missen. Misschien kun je dubbele e-mails blijven zenden naar de U.S.? Altij d 
goedgeluimdd en de stimulerende factor van hoofdstuk 3. Ik hoop dat ji j en je mannen (en 

)) een mooie plek in het buitenland vinden. Je bent een topper! Jean Paul, ofte wel Jup, 
nogg een topper. Vanuit het NKI, via analist nu een echte promovendus! Altij d in voor van 
alles,, met name de squash partijtjes, zeker gedurende de congressen. Vaak was je me de baas, 
all  was het alleen al conditioneel, met alle gevolgen van dien! En niet te vergeten de EC-dag, 
watt een hoeveelheid bitterballen! 

Hett leuke aan het werk op het lab is het, laten we zeggen, Europese karakter. Zuidelijk 
temperament,, waar ondergetekende ook wel eens aan moest wennen, vulde de kamer. Mar 
hebbenn we even moeten missen, maar in de periode dat je er wel was heb ik veel van je 
kunnenn leren en dat niet alleen: je humor is geweldig, dat wordt lastig straks aan de andere 
kant.. Effe bellen dan maar? Er is niemand die mooier kan mopperen in het Nederlands, vooral 
opp reviewers van bepaalde wetenschappelijke tijdschriften (...), dan Portugese Paula. And 
youu are absolutely right! Gelukkig is er altijd nog Bruce the Boss: "Waiting on a sunny day." 
Magdalena,, you were already at the lab as a graduate student and now as a PhD-student. I 
hopee I can be there when you, Paula and Magdalena, receive your PhD., keep on going! 

Anderenn uit PI 14, die er later bij kwamen en allen op hun eigen manier een rol 
vervullen:: Rachel, samen proeven doen, ji j op jouw manier en ik op de mijne Fijn dat ji j 
err met je vrolijke inslag bent. Jaap Jan, je zat in de aangrenzende kamer maar kwam vaak 
evenn binnenvallen hoe alleen ji j dat kan. Nadia, al was het tijdelijk, je inzet was voorbeeldig. 
Marloes,, Willy , Nathalie, Janine en studenten Theo en Anita, net begonnen op IH-E en julli e 
passenn er perfect in. Sven en nieuwbakken bovenbuurman Sander, alias Ron B.: net binnen, 
maarr al volledig ingeburgerd. Ik zou willen zeggen: "Wat is dit sleeeeeeecht en we hebben 
taart.""  Ook Sandra van Wetering, inmiddels in Leiden werkzaam, heeft een belangrijk aandeel 
inn dit proefschrift gehad. Sandra, dank. Merlijn, in de "Taco-tijd", mooi dat ji j er was, 
ennee die klok?? Daaraansluitend Taco, die mij geheel mijn gang liet gaan met doodgaande 
neutrophielen. . 

Veronique,, Susan, José, José en Ingrid, en ook de snuffels Vincent en Ingrid, allen 
studenten.. Allen verschillend, maar allemaal een geweldige bijdrage aan dit boek geleverd. 
Sommigee stukken wordt nog aan gewerkt. Het was fijn om julli e te mogen begeleiden. Rene, 
alss niet direct student, kom effe free-loaden, duzzzz. 

PII  12: de kamer met de neutrofielen en de rhesus, en toch een afdeling! Maarten, de 
relaxedheidd zelve, op de vaste plek naast de printer. Lekker flinke files naar julli e printer 
sturen..... De koffiecorner werd een soort ontmoetingsplaats. And Kolya, lots of fun, not only 



inn Brussels: what about the meat and where is the kriek? Great meeting you! Anton, eigenlijk 
eenn oud-P114-er en lid van de Celchemie garde, en tegenwoordig expert in remmers en 
klankbord/recensentt voor muziek DVDs. Mooi om nogmaals naar P.G. te gaan. Er gaat 
weinigg boven een echt goed live-concert. Rob Dee, altijd in voor een "mannen-avondje"! 
Houdd me op dee hoogte van de Tour perikelen, dat wordt niks daar aan de andere kant. Nanne, 
Debbie,, Nanette, Judy, Rob van Z. en ook Nigel (goed plaatsen is ook squash!), Marion, 
Serge,, Onno, Goedele, Martine, Irma, Bernadette en Aicha, allen daar, de hele tijd. Erg 
prettigee collega's, waar je altijd bij langs kon komen voor het een of ander. Dat geldt 
trouwenss ook voor andere afdelingen, zoals Stolling, hier binnen het CLB. Anita en R'kia, 
bedanktt voor de post en de korte babbels en Anita, niet op de laatste plaats voor de hulp 
rondomm het symposium. De interne groepen, Rode Cel onder leiding van Herma, dank voor de 
hockeyy stukjes, stuur je ze straks door naar Chapel Hill? En Immunocytologie, voor hun hulp 
bijj  hoofdstuk 8. 

Tweedee paranimfen TOWARIETSJ, Frans. Zo'n reis maakt alles. Bommie, best bud! 
Nico,, mijn studenten vader enne Bohr had toch gelijk. Alle anderen die ik hier helaas niet 
persoonlijkk kan noemen. Een speciaal dank aan mijn ouders, waar ik altijd bij terecht kon en 
kann en die altijd achter mij stonden en nog steeds staan. Wat zou ik nou zonder julli e moeten? 
Ma,, we bellen!! en Pa, ik zou willen zeggen: "daattttat mmooii wooorr mekaarrr is...." (BV). 
Pieter,, voor die waanzinnige beurzen en Paris! Super, laten we het nog vaak doen. "Let's go 
ramroddinn 'tonight!!". 
Enn last but not least, that's right, last but not least: 

"she"she is a fast machine, 
sheshe keeps her motor clean, 

sheshe is the best woman I have ever seen. " 

Samen,, met jou durf ik alles! 

Enn hij wandelde \erder, en mompelde: "Nou, en nu die trompet nog 
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Well,, it's a marvelous night for a Moondance 

Withh the stars up above in your eyes 
AA fantabulous night to make romance 

'Neathh the cover of October skies 
Andd all the leaves on the trees are falling 

Too the sound of the breezes that blow 
Andd I'm trying to please to the calling 

Off  your heart-strings that play soft and low 
Andd all the night's magic seems to whisper and hush 

Andd all the soft moonlight seems to shine in your blush 

Cann I just have one more Moondance with you, my love. 

Vann Morrison 



Cadillac,, Cadillac. 
Longg and dark, shiny and black. 

Openn up your  engine» let'em roar, 
Tearingg up the highway like a big old dinosaur, 

Bro «« SpriBfiteea 


