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Dankwoord d 

Naa 2 jaar promotie onderzoek riep een prof. uit Amsterdam uit "Je derde al??", 
denkendd dat al 3 artikelen waren geaccepteerd. Helaas was het maar waar, dat had een 
heleboell werk en stress gescheeld. Echter mijn 3e sloeg op die hummel die nu 
ondeugendd rondhuppelt. De spagaat die ik 4 jaar gemaakt heb tussen promotie en 
familiee was enorm maar dankzij jou, schoonheid, heb ik 'm kunnen maken. Jou 
ongebreideldee geduld voor mijn afwezigheid voor promotiewerk en voor geestelijke 
ontspanningg (=fysieke inspanning), je zorgen, je interesse, ...., hebben er mede voor 
gezorgdgezorgd dat "mijn bevalling" nu voorbij is. Je bent inderdaad mijn andere ik, mijn tweede 
helft,, bedankt. 

Bestee Bruce, ondanks een volstrekt andere achtergrond heb je mij de afgelopen 4 jaar 
dee mogelijkheid geboden om het wetenschappelijke vak te leren en me te verdiepen in 
datgenee wat ik wilde. We verschilden af en toe van mening maar feit is dat ik mede door 
jouww inspanningen veel heb geleerd, daarvoor mijn allerhartelijkste dank. Ook het Ie 
Nederlandsee PAP-mannetje heeft daar het nodige aan bijgedragen. Maarten, jou kritische 
manierr van kijken naar resultaten, je brede blik, en de discussies over het werk heb ik de 
afgelopenn 2 jaar gemist. Bedankt voor de eerste 2 jaar, en ik ben benieuwd naar het 
volgendee jaar. Marcel, jouw hulp tijdens slachthuisexpedities en PAP-praktica, je zorgen 
voorr de cellen als ik me weer eens geestelijk ging reseten, en je overige hulp heb ik erg 
gewaardeerd.. Het is een schande dat nu eindelijk alles aanwezig is om het gebrek aan 
kenniss van PAP de nek om te draaien, het PAP-onderzoek in Amsterdam de nek om wordt 
gedraaid,, succes in de toekomst. 

Thee basis of this thesis was provided by the PAP-community from Cambridge, UK. 
Dearr prof., Alison, Marc, and Peter, I really enjoyed my stays in Cambridge to get to 
knoww the expression systems used. The only thing I'm still waiting for, Marc, is the 
promisedd crystal structure of human PAP. Good luck with your graduation. I was lucky to 
bee a member of the EU-network on phosphatases. This collaboration provided the basis 
forr 3 chapters of this thesis. Dear Goran, Jenny, and Yunling, I really enjoyed our 
collaborationn and hope that in the future your structural and physiological knowledge of 
PAPP enable you to understand this enzyme. Dear Stefano and Alex, my stay in Florence 
didd not result in getting to know the city, but getting to know the NMR facilities. I'm 
reallyy happy that I visited Florence and spend a week on that machine. The schedule was 
veryy tight but we managed. Besides that, Stefano your ideas on the PAP mechanism 
weree refreshing to me. Last but not least my friend from Munster. Andreas, es war schön 
dirr kennengelernt zu haben. Neben unsere gemeinsame Interesse an der Wissenschaft, 
binn ich froh das wir uns auch unterhalten konnten über das "alltagliche" Leben. Viel 
Glück,, auch in der Erziehung deines Kindes. 

Inn Nederland heb ik het vak van baculovirus fermentatie mogen leren aan de 
Universiteitt van Nijmegen. Beste Corné, mijn tripjes naar Nijmegen waren zeer de moeite 
waard,, bedankt voor je tijd hiervoor. Voor het meten van circular dichroism spectra wil ik 
Marcell de Vocht van de Universiteit Groningen niet vergeten. Het ontbrekende stukje aan 
hoofdstukk 2 is ingevuld door de inzet van Bart Samyn van de universiteit Gent. Bedankt 
voorr je niet aflatende pogingen om mono en cleaved eiwit m.b.v. massaspectrometrie en 
sequencenn te karakteriseren. 
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Naastt de vele buitenlandse samenwerkingen hebben een aantal studenten, in het 

kaderr van een research of hoofdvakstage, hun stempel gedrukt op dit proefschrift. Thyra, 

jouww 9-maandse inzet heeft geresulteerd in hoofdstuk 5, je mag deze dan ook als de 

jouwee beschouwen. Veel succes met je eigen promotie (en wees niet te eigenwijs). 

Mirko,, wat 10 weken meten wel niet kan opleveren. Ik wil je bedanken voor je geweldige 

inzet.. Evenals Robert Jan, jouw inzet gaf de basis voor het volledig niet meer begrijpen 

vann het PAP-eiwit, daarvoor mijn dank. Ook Stella heeft een steentje bijgedragen, 

bedankt.. Als laatste wil ik vooral Piet danken voor alle gezelligheid en alle financiële tips 

omm het bestaan aan deze "a rme" universiteit te "verl ichten", de dames van het 

secretariaat,, de poetsdames voor het achter mijn rug opruimen van het lab, en Thijs 

voorr het produceren van PAP-antilichamen en het gesjouw met de fermentor. 

Toenn ik 4 jaar geleden begon op de Ie verdieping van het BCP, was het een grote hechte 

groepp van mensen die werkten aan volstrekt verschillende onderwerpen. Desondanks, of 

misschienn wel dankzij dat, was het een stimulerende omgeving om in te werken. Beste 

Boris,, collega (ook wel een beetje promotiebroertje) jammer dat die NO-FTIR-studies 

nooitt van de grond zijn gekomen, ik had gewoon teveel andere dingen om me mee bezig 

tee houden ( j i j ook trouwens). Winnie, jouw inzet om me ten allen ti jde op alle vlakken bij 

tee staan heb ik meer dan gewaardeerd. Je ervaring in 1000 en 1 dingetjes ga ik missen, 

evenalss je volkomen uit het discussieverband getrokken opmerkingen. Andere 

"belangr i jke"" personen die me met meer dan alleen collegialiteit hebben bijgestaan 

waren:: Ingeborg, bakkie leut??; Hilda; Rokus (bedankt voor de momenten dat je mijn 

t i jdd even stil zette, maar hoe nu met jouw tijd...); Wieger en Zulfi (voor jull ie geduld me 

inn te wijden in de mol. biol.), Tonix; Annemarie (Miepstra waar was je al die t i jd?); Henk; 

Bartt (verdomme); Sergei; Naoko; Valerie; Eddie (til die voeten op en loop door! ! ) ; en 

aaallll die anderen die ik vergeet. Ron en Siem wil ik bedanken voor het kritisch 

beschouwenn van resultaten en spuien van nieuwe ideeën. Jammer Siem maar een AiO 

heeftt echt maar 4 jaar. 

Dee afgelopen jaren heb ik (te) vaak uitgelegd waar ik nu mee bezig was aan familie, 

lievee pap, mam, "broert je" en zussen, Anna en Frank, bedankt voor jull ie begrip en 

geduld.. Het zit er eindelijk op en vergeet die beestjes en dat paarse gedoe nou maar. 

Lievee Sanne, Renske, en Tom, pappa zijn is het mooiste wat er is. 

si si 
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