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Dankwoord 

In het algemeen wil ik een ieder van de Celbiologie & Histologie en alle andere afdelingen 

waar ik heb mogen werken bedanken voor hun bijdrage, in welke vorm dan ook, aan de 

totstandkoming van dit boekje. 

Beste Emil. we kenden elkaar al van de Faculteit Biologie maar hadden elkaar geruime tijd 

niet meer gezien (afgezien van een vage maandagochtend op het terras van De Schouw in 

Bilthoven). Het was dus een grote verrassing om jou tegen het lijf te lopen bij de tweede 

ronde van mijn sollicitatie bij Celbiologie & Histologie. Misschien dat toeval toch wel 

bestaat!! En wat moet jij blij zijn geweest dat het niet die Chinees is geworden. Ik denk datje 

ons AIO-schap al prachtig verwoord hebt in het dankwoord van jou proefschrift. Het gevoel is 

absoluut wederzijds en ik ben er van overtuigd dat een promotieonderzoek met een andere 

collega heel anders zou zijn geweest. We hebben tijdens het werk (de uitleg aan twee 

humorloze AIO's hoe we in godsnaam in Groesbeek terecht zijn gekomen of jou perfecte 

imitatie van mijn one-man-show in Les Diableres waar ik uiteindelijk ook wel de humor van 

inzag) en na hel werk (hoofdzakelijk in de Ep of het Gasthuis) toch wel erg veel gelachen. 

Best eng als je zonder te spreken elkaar begrijpt en op hetzelfde moment hetzelfde wilt 

zeggen. Het laatste jaar, toen dat er niet meer was, heb ik gemerkt hoe belangrijk dat kan zijn. 

Emil, ik hoop dat dal woordgrapjes en zinspelingen in Italië al een beetje op gang komen. Het 

ga je goed!! 

Beste Ron. ik denk dat ik heel blij mag zijn om jou als promotor te hebben gehad. Jou 

grenzeloze enthousiasme is stimulerend voor jonge onderzoekers. Vrijheid werd gegeven en 

heeft ervoor gezorgd dat ik de mogelijkheid heb gekregen dingen zelf uit te zoeken wat 

uiteindelijk ertoe heeft geleid dat ik zelf heb leren nadenken en mijn weg heb leren vinden. 

Naast een uitstekend promotor, wat min of meer de zakelijke kant is. ben je ook een mens met 

het hart op de goede plek. Dit heb ik met name heb gemerkt toen het in mijn leven even 

anders liep dan voorzien. Verder heb je een uitstekend gevoel voor wat voor mensen bij 

elkaar passen en vindt dat ook belangrijk. Kortom, ik mag blij zijn dat ik jou als promotor heb 

mogen hebben. 

Lieve Wilma, jou als co-promotor was werkelijk geweldig. Ik denk dat je tijdens mijn 

promotieonderzoek hebt gezorgd voor een juiste balans tussen het positieve enthousiasme van 

Ron en de nuchtere blik van jou. Veel woorden waren niet nodig om elkaar te begrijpen en dat 

171 



is positief bedoeld. Je hebt mij mijn dingen laten doen zonder al te veel betutteling maar je 

was daar op de momenten dat het nodig was. Ondanks dat ik niet echt een prater ben heb je op 

het persoonlijk vlak altijd je interesse getoond. Wilma. zonder te overdrijven, je bent er één 

uit duizenden. 

Lieve Trees, zonder te overdrijven ben je een taaikoningin. Dat is wel gebleken tijdens jou 

hulp bij de voorbereiding van manuscripten. Ook bij het afronden van dit proefschrift is 

wederom gebleken dat een komma op de verkeerde plaats of het ontbreken van maar één 

letter het lezend oog van jou niet passeert. Ik zou niet weten hoe het een analfabeet zoals ik 

het verlopen zou zijn zonder jou gigantische hulp. 

Beste schoonheid (Jan P), van fotograaf tot PC ridder is ook wel een hele omschakeling. Alle 

files met "onzin 1 of Ielijk4" (of nog vreselijkere namen) zijn waarschijnlijk niet meer te 

tellen. Verder weetje precies hoe het werkt. CUT. CUT, CUT. ennnn PASTE en klaar is kees. 

Bedankt voor het klaren van jou laatste "kunstje", het opmaken en PDFen van dit proefschrift. 

Ik weet dat het je enige extra grijze haren heeft bezorgd (voor zover dat nog kan) maar het 

resultaat mag er zijn. 

Beste Ard. met een Mac ben je een echte kunstenaar en zonder jou had er waarschijnlijk al 

een Mac overleden zijn. Al begin je je steeds meer in de biologie in te leven, pixels en 

grijswaarden is echt jou domein. De snelheid waarmee jij de Mac dingen laat doen was in het 

begin ronduit frustrerend maar na al die jaren begin ik het ook een heel klein beetje te 

begrijpen. Ard bedankt voor al je enthousiaste hulp. 

Lieve Heleen, bedankt voor al je geweldige EM werk. Hel laatste klusje. immuno-EM. valt 

niet mee maar ook daar komen we nog wel uit. Lieve Klazien, bedankt voor de hulp bij de 

dagelijkse dingen op het lab. Het voordeel dat ik nu weg ben is dat de labtafels mooi schoon 

blijven. Lieve Wikky. ben jij niet van ehh. of kom je nou van ehh. Ik moet toegeven datje 

gevoel voor humor goed is maar het was wel flauw om Ton te beschuldigen van bedplassen. 

Beste Kees, sarcasme is ook een manier van leven. Het is alleen wel heel irritant als dat 

letterlijk genomen word. De grap met de banaan was voor sommigen overigens wel leuk. 

Beste Kars. de snelheid waarmee jij EM foto's kunt afdrukken is werkelijk ongelofelijk. 

Vooral als het weer eens gisteren klaar moest zijn. Verder zal je zal in mijn geheugen blijven 

als Kars met de rode brandweerkar maar zonder dollen, jou twee rechterhanden zijn inmiddels 

onmisbaar geworden. 
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EOBers. Beste Vincent, bedankt voor het meedenken tijdens mijn promotie en het 

opbeurende compliment na mijn presentatie voor de Raad van Bestuur, timing kon niet beter 

zijn. Beste Ton. Ineke. Ilse. Teun. Suzanne en Sole bedankt voor het "lenen" van zo een 

beetje alles wat er bij jullie te vinden is. Als jullie nou ook eens wat nodig hebben, wat mij 

betreft kun je het allemaal meenemen. Ton. onze gezamenlijke "hobby", peukje roken op de 

tussenvloer was altijd gezellig maar ook de plek om eens na te denken over wat het verschil 

tussen de input van cDNA en plasmid DNA betekent voor de kwantificatie van je product. 

Lieve Irene, ook met jou was het altijd reuze gezellig tijdens het uitvoeren van de hobby. 

Sorry als ik je soms een beetje op de kast heb gejaagd met die vervelende opmerkingen van 

mij. Maar als je dacht datje daar vanaf zult zij. helaas ik blijf nog even binnen het AMC en 

zal dus zo af en toe nog wel eens op de tussenvloer te vinden zijn. O ja joh!!!!! 

Beste Jan W, als niemand je meer kon helpen had jij vaak toch nog een oplossing. Bedankt 

voor het even snel plaatsen van een bestelling, checken of bestellingen al binnen waren 

gekomen en het in orde maken van declaraties. De tijd in de Ep, ook al was dat een stuk 

minder het afgelopen jaar, was enorm gezellig. Trouwens, ik wist niet dat een "appeltje 

roken" ook een verslaving was. 

CMOers. Beste Jan v M, ook al ben je in de ogen van sommigen niet de makkelijkste ik heb 

het altijd goed met je kunnen vinden. Jou kennis op het gebied van de microscopie is 

werkelijk gigantisch. Bedankt voor alle LOADLUT. PROMT OFF. SCAN -4 2 2 om de 

oude confocaal aan de praat te houden. Ook al weet je niet zo veel van lever, ik weet er wel 

een beetje vanaf maar ik zou heel graag het recept van gebakken lever van je krijgen. Beste 

Henk. bedankt voor het oplossen van de mysterieuze computer problemen. Uiteindelijk denk 

ik dat de oplossing simpel is. namelijk nooit de naam MOOK gebruiken om in te loggen. 

Beste immuno"s, bedankt voor al jullie adviezen en het "lenen" van een arsenaal aan spullen. 

Robert, ik ben er nog steeds niet helemaal uil. Hoeveel gram albuminc moet je nou oplossen 

in een liter om een 1 molair oplossing te krijgen? 

Beste mensen van de experimentele chirurgie en in het bijzonder Adrie, zonder jou was het 

waarschijnlijk nooit iets geworden met dit boekje. Zonder te overdrijven ben je de meest 

vindingrijke biotechnicus die ik ken. Toch vraag ik me af hoeveel ratten je op één dag kunt 

doen want volgens mij is in het tempo waarin jij het kan 24 per dag nog niet eens de limiet. 
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PS, was toch altijd wel leuk om bij Fysiologie vliegende kanker cellen in time en space te 

filmen. Je moet het een paar keer doen maar dan heb je ook wat. 

Studenten. Claudia en Nora. Mik en Dik, Febe. Yasser, Catheleyne, Niels en Monlse. Ik heb 

me altijd met plezier bezig gehouden met het begeleiden van jullie werkzaamheden op het 

lab. Ik denk dat het werken met studenten behalve gezellig ook goed is geweest voor de 

manier hoe ik heb leren denken, mede door de recht door zee vragen waar ik ook niet altijd 

het antwoord op wist. 
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