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Dankwoord Dankwoord 

Lievee Allemaal, 

Hett leek allemaal zo lang geleden dat ik als A I O begon, maar tijdens het bedenken wat te 

schrijvenn in dit dankwoord kwamen er zoveel leuke herinneringen en gebeurtenissen terug! 

Dee PanGenetics-boys & girls 'woonden' nog bij Celbiologie en Eddy, Hermelijn en ik deelden 

eenn zitkamer. En zo is het begonnen... 

Opp het lab draaide Louis zijn house-bandjes en hielp Marcel mij bij het isoleren van mijn stukje 

D N AA waar ik vervolgens vier en een half jaar zoet mee was. Daar zal misschien menig 'leek' zich 

overr verbazen, maar het hele boekje gaat over de functie van dit ene stukje DNA ! 

Omdatt ik er van uit ga dat dit boekje van voor naar achter gelezen wordt, weet je dus nu alles 

overr dit stukje D NA en is het tijd erover op te houden en de gelegenheid te nemen om enige 

werkgerelateerdee hoogtepunten te noemen en heel veel mensen te bedanken. 

Allereerstt mijn twee copromotoren Eddy en Marcel: vaak heb ik mij de best begeleide AI O 

gevoeld,, door julli e en door de regelmatige meetings, waardoor veel goede ideeën, 

doorzettingsvermogenn en enthousiasme zijn ontstaan. Martien, dank voor het werken in jouw lab 

enn Mark voor het mogelijk maken van de samenwerking. 

II  also would like to thank the members of the 'Promotie commissie' for reading the thesis 

manuscriptt with so much attention. (Zelfs ongewilde 'punt-mutaties' werden geïdentificeerd!) 

Daarnaastt wil ik natuurlijk alle collega's van de afdeling Celbiologie & Histologie, inclusief de ex-

Lipidenn (we konden altijd wel wat van elkaar lenen) en PanGenet ics/Tanox Pharma bv. (Mark, 

Marcel,, Louis, Antonio, Sijmie, en alle andere Macrozymers) bedanken voor het creëren van zo'n 

goedee werksfeer, zodat ik met plezier naar het lab kon gaan en als dat een enkele keer niet zo was, 

dann lag dat niet aan julli e ! Het was natuurlijk wel druk met twee werkgevers: twee lab-uitjes, twee 

jaargesprekken,, kerstontbijt én -lunch en dubbele werkbesprekingen, retraite met de een, congres 

mett de ander.. .. 

Graagg wil ik het Sequence-team met Coby, Jules en Nico bedanken voor al het sequencen; Cor 

Verweij,, nu mijn nieuwe baas, Onard van Anatomie & Embryologie, Ruud en Marielle van 

Klinischee Genetica en de deelnemers van de Promoter-club -die toen ik begon gelukkig weer 

nieuww leven is ingeblazen-, voor het geven van nuttige adviezen. Mij n studenten Rachel en 

Diederik,, ik hoop dat julli e veel geleerd hebben. Bedankt voor de tips, Heleen, omdat jij net even 

eerderr promoveerde. Jan W. en Joost, bedankt voor het altijd verzinnen van oplossingen. En 

Treess voor het verlenen van hand-en-span diensten. Ook heb ik met plezier de ALIF I Lente AI O 

meetingss georganiseerd, Ineke, Sarah, Annette, Annemieke en Jessica, bedankt voor de 
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samenwerking.. Kirsten, ik hoop dat jij er net zoveel lol aan beleeft! Robert (er staat me een citaat 

bijj  van een student die jou raak typeerde: "Al ligt hij op één oor, klapper/ %jjn (kunst)gebit 

nógnóg door !"), heel erg bedankt voor je vele, 20 secuur uitgevoerde D N A-isolaties en PCR's, en 

volgenss mij ben je er nóg niet op uitgekeken! 

Dann mijn roomies: eerst Eddy en Hermelijn (die cognac-jcs zijn allang niet meer, waarom 

eigenlijk?),, daarna heel gezellig met Eddy (en verrekijker, je weet maar nooit wat er langs vliegt), 

enn toen Eddy werd bevorderd tot het aquarium kwam HH weer terug met P en Lianne en haar 

vuurballenn thee! En nu op de valreep nog even met de beide Xext Generation AIO's Kirsten en 

Lianne!!  Thanx! 

Ookk het leuke van wetenschap zijn de congressen en zo begonnen Hermelijn en ik in Jeruzalem 

(dee zonsopgang vanaf de Massada en volop Sabra) en ben ik eindelijk een keer in Amerika 

geweest,, met Eddy; ook naar Poznan (Polen) met de trein met Jeanine was een belevenis, 

Stockholmm met Cristina, Esther en Martien (en met de laatste kom je altijd weer in een echt 

gezelligg restaurant...!?) en natuurlijk de NVV I met iedereen in Noordwijkerhout of Düsseldorf. 

Overr de buiten-lab activiteiten met de Immuno's kan ik ook nog wel een bladzijtje vullen... 

Eerstt met de 'oude garde' Annabeth, Pawel, Marco en Catharien, borrelen in het Oude Gasthuis 

enn zeilen-zonder-wind en survivallen in de Flevopolder (toen al bestonden er lekke glazen! wie 

diee dingen toch heeft uitgevonden ?). Verder de onvergetelijke Kerstdiners, Mosselmaaltijden en 

Vissenborrels. .. . 

Enn ieder jaar opnieuw, onder bezielende leiding van Hermelijn en Esther, gingen wij naar een tot 

opp het moment van vertrek geheime locatie voor "Het Labweekeinde". Hoogvliegen met de 

Parapentee in Frankrijk (een platte dooie muis in het bed van Martien! en heel veel wijn). 

Survivalenn in de Ardennen, water in de grotten redde ons van een speleologie-nachtmerrie (lucky 

forr us, hè Cristina?) dus toen maar abseilen (en weer veel wijn bij de BBQ) en vreemd genoeg 

ookk al zijn veel van ons Vis, was het weer Eddy die het water in ging... Last but not least, was 

strandzeilenn op Terschelling (We gingen wel hard hè, Lianne, wind-mee, maar gelukkig kan je ook 

op-kruisenn met die dingen! De wijnflessen hebben we maar niet meer geteld en Sjaan, de knol-

hobbelen-datee op het eiland staat nog, toch?). Björn, next year you'll have to join! 

Di tt zal ik allemaal vreselijk missen!! 

Lievee vrienden, jaargenootjes en familie, nu word ik eindelijk weer sociaal! En heb ik weer tijd om 

tee sporten, om (met mooie weer en geen bliksem!) op de gracht te varen, en vooral gezellig te 

borrelen! ! 

160 0 



Dankwoord Dankwoord 

Mij nn Paranimfen Hermelijn en Esther wil ik ook (alvast) bedanken en ik zie het zo: hoe meer 

zielen,, hoe meer vreugd & steun rond de katheder! 

Lievee Papa en Mama, wat kan ik zeggen, jullie vormen het fijnste nest dat ik me kan voorstellen. 

Willem,, grote broer, grafisch vormgeven dat kan je, tóp! Terecht dat je met behulp van dit kaft-

ontwerpp bent toegelaten, toch?!! 

Enn Emil (mijn Emil), dank je voor alles en ik zie heel erg uit naar onze toekomst met allebei een 

tweee letterige titel ! Dus óp naar Down-Under en méér! 

Bedankt,, AGI. 
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