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Dankwoord 

Dankwoord 

Een proefschrift schrijven is geen ego-trip, het is teamwork. Dit proefschrift had er dan ook 
nooit kunnen komen zonder de hulp van een aantal onmisbare spelers, die ik graag wil 
bedanken voor hun hulp, steun, liefde en aanmoediging. 

Als eerste wil ik Arie bedanken. Alhoewel ik hem ongetwijfeld enkele malen tot 
wanhoop moet hebben gedreven, heeft hij toch geduld voor me weten op te brengen en me er 
doorheen gesleept. We hebben veel aan elkaar gehad en veel van elkaar geleerd. 

Verder wil ik David, Richard en Johan bedanken. Zij hebben een fantastische sfeer 
geschapen waarin ik van dag tot dag kon werken. David, ik kan me nog precies je gezicht 
herinneren toen jij voor het eerst je neus om de hoek kwam steken na een interview met Arie. Je 
was niet erg onder de indruk van het lab, maar was wel erg gedreven om de onderste steen 
boven te halen als het ging om Polycomb. Die ambitie, samen met mijn two-hybrid voorwerk 
heeft ons een bliksemstart gegeven en de basis gelegd voor onze proefschriften. De volgende 
die het team kwam versterken was Richard. Richard ontmoeten is het gevoel krijgen van oude 
vrienden weer zien. Het was een ware eer om met je samen te mogen werken. Johan is een 
baken in de storm. Hij heeft altijd een luisterend oor en tijd voor een goed gesprek met wat raad 
en wijsheid, afgewisseld met virtuose banaliteiten. Een kei in alle aspecten van het woord, 
alleen Ling werkt harder dan hem. 

Om al het verbale geweld van de drie laatstgenoemden te nuanceren waren daar altijd 
Karien en Jan. Buiten het feit dat Karien op alle praktische vragen een antwoord heeft en altijd 
goed gehumeurd is, is ze samen met Jan in praktisch opzicht onmisbaar geweest. De 
antilichamen die zij samen met Thijs en David hebben gemaakt, zijn een essentieel werktuig 
geweest in al het onderzoek dat we gedaan hebben. Met Jan kan je altijd lachen en hij is nooit te 
beroerd om je even te helpen. Thijs, even bijkletsen in de kelder maakte al het gesjouw met de 
VMT-emmers weer ruimschoots goed. 

Immunohistochemie, het woord goed spellen is al een hele toer, laat staan de techniek 
uitvoeren. Frank, Folkert, Elly en Tjasso, graag wil ik jullie bedanken voor de goede zorg op de 
VU en de fijne samenwerking. 

Hein, we zijn samen naar de finish toegesprint. Mijn schoenen zijn nog niet versleten, ik 
hoop de jouwe ook niet. Het was altijd goed om je te zien. Hein en Hanneke, bedankt voor de 
lymphomas en de goede samenwerking. 

Tjalling, onze 'international man of mystery', zo is hij er en zo is hij er niet, om 
vervolgens uit het niets weer op te duiken. Het was altijd leuk om met je samen te werken. 

Ook wil ik de aanwinsten onder ChromaGenics bedanken. Arle, bedankt voor je 
linguistieke correcties in mijn proefschrift en je opluisterende karakter. Verder Phil, Wieger, 
Arthur, Menno en Rik voor de goede sfeer tijdens de laatste ronde. 

Ten slotte wil ik Roel en de mensen van het SILS die ik niet met name genoemd heb 
bedanken voor alle raad en hulp die ik van hen gekregen heb. 

Als laatste wil ik mijn familie bedanken voor hun liefde en steun. Vooral de wekelijkse 
stamppot van Oma heeft goed geholpen om me op de been te houden. Mamma, Pappa en 
Famke zonder jullie liefde ben ik nergens. 

WtKroT 
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