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Hett einde nadert. 
Inn de weinige pagina's die mij hier nog resten zal ik het licht mijner dankbaarheid laten 
schijnenn op al de mensen die mij naar het einde van m'n aio-schap hebben gebracht. Als 
ikk straks promoveer, is dat mede dankzij jullie, mijn collega's, en julli e enthousiasme, 
gezelligheidd of gewoon julli e stimulerende aanwezigheid. 

Eenn eind komt natuurlijk niet zonder begin, en daar sta jij Ronald. Hoewel mijn eerste 
bureautjee nog bij jou op de kamer stond, kwam het contact tussen ons pas echt goed 
opp gang toen we onze eigen Refsum-bespreking begonnen (al heb ik het onchristelijke 
tijdstipp - negen uur, en dat op een vrijdagochtend! - regelmatig vervloekt). Door die 
interactiee werd het vanaf toen steeds leuker voor me en begon ik meer en meer te 
genietenn van het werk dat ik deed. Na deze 4,5 jaar voel ik je nu als een enorme steun in 
dee rug; ook nu het meeste werk gedaan is, span je je nog voor me in bij mijn zoektocht 
naarr passende werkzaamheden na mijn promotie. Ik ben blij dat je me na m'n stage hebt 
teruggehaald. . 
Natuurlijkk was het Refsum-groepje niet compleet zonder Mister RD: Gerbert Jansen. Al 
wass je de eerste tijd toevallig net even op wereldreis, toen je terugkwam was je precies 
dee juiste aanvulling op Ronald door als een rustig baken er altijd te zijn en te vragen 
hoee het met de proeven ging. Ik vond het jammer dat je het lab verliet, want had graag 
onzee bloeiende samenwerking verder laten groeien. 
Maarr gelukkig, Sacha, dat ji j er nog wel bent! Samen met de andere aio's was jij sowieso 
all  een belangrijke reden dat ik graag op GMZ terug wilde komen na mijn stage, maar 
nuu komt daar ook nog mijn oprechte waardering bij voor al je hulp bij mijn werk. 
Voorall  natuurlijk bij het corrigeren van m'n artikelen ("dit is toch een eerste versie hè, 
Daan?!"),, maar ook tijdens de besprekingen. Veel succes met de titanenarbeid van de 
muizenn en met je beurs. Ik hoop dat we niet stoppen met het delen van onze frustraties 
enn ook niet met het verzorgen van steeds maar weer betere etentjes, want ik vind ze 
ergg gezellig. 
Voorr hulp met o.a. het schrijven van het eerste artikel wil ik ook Hans bedanken samen 
mett Bwee-Tien voor haar inhoudelijke bijdrage. 

Bestee Joram, je was mijn eerste student en analist, dus ik hoop dat ik je niet al te 
chaotischh heb begeleid. Ik kijk met veel plezier terug op de tijd datje me terzijde stond 
enn ben blij dat je zo veel hebt bijgedragen aan dit proefschrift. Uiteindelijk heb je heel 
watt bijelkaar gepipetteerd en ik hoop dat je de wind in je zeilen houdt in je nieuwe 
lab. . 

Jee voudrais remercier Prof. Jean-Frangois Rontani de me recevoir a Marseille e sa 
contributionn essentielle dans ma recherche. 
Ookk wil ik graag Georges Dacremont bedanken voor de synthese van de isomeren van 
fyteenzuur,, essentieel voor het onderzoek. 
Bestee Michèl, de SLS-middag zal ik nooit vergeten, bedankt voor de interesse die je 
toondee voor mijn onderzoek. 
Thankk you Matthew and Anthony for giving me lots of ideas during my brief visit to 
Oxfordd and on the various occasions afterwards. Matthew and Kieren, the best of luck 
withh FALDH, Danica, good luck with the beautiful crystals. 
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Graagg wil ik hier ook Rob roemen voor het stelen van mijn pipetten, puntjes en 
werkruimtee in het algemeen. Maargoed, natuurlijk wel serieus bedankt voor je hulp bij 
hett zuiveren van "pristanal dehydrogenase", maken van vele gradiënten en suggesties 
-- meestal zelfs in een goed humeur! Voor goede ideeën kon ik natuurlijk ook altijd 
terechtt bij Loodje ("misschien gaat ie wel via de CoA"), ik heb veel van je vrolijk- en 
nauwkeurigheidd geleerd. Lieve Simone, zonder jouw kritische, vaak terechte, en soms 
niett heel subtiel geformuleerde commentaar, zou het met mijn werkbesprekingen en 
proevenn misschien nooit wat geworden zijn, ik heb veel aan je gehad tijdens mijn 
dagelijkss werk. En Jos, zonder jou zou ik nu niet kunnen HPLC-en (iedere keer weer een 
nieuww besturingssysteem), plate-readen, squashen, bier drinken en vooral niet Cobassen 
-- en dan hebben we het nog niet over m'n SCAD-stage gehad. Zonder voorraad verse of 
diepvriess fibroblasten is het überhaupt geen proeven doen, maar ze zijn er altijd dankzij 
Patriess en Petra. Petra, zonder jouw Sirene-zwoele aanwezigheid zou het lab snel op de 
klippenn lopen of verdorren tot een woestijn. Ook een dankjewel aan Conny voor de hulp 
mett de SLS-bepaling en blotjes. Michiel, erg jammer dat je zo ver weg bent, ik mis de 
velee vage bandjes die je me liet horen en zien, maar good luck in Australië. 

Voorr alle hulp met de GC's en MS-en wil ik graag Albert hartelijk bedanken, altijd leuk 
omm naast jou naar een computerscherm met piekjes te kijken, succes met gezond zijn. 
Ookk bedankt Johan (succes in Utrecht), Wilma en Lia voor de hulp met het opzetten 
enn in stand houden van bepalingen. Henny, de enigste echte Mokummer van het lab, 
bedanktt voor je enthousiaste hulp met ondermeer de FID. Ook een bedankje aan Henk 
0,, Wim, Arno, Henk van L, Solange en Ingrid voor hulp bij vele kleine en grote vragen. 
Inn het bijzonder wil ik ook Ries bedanken voor de vele heldere leken-toelichten en 
suggestiess over alles wat met de GC te maken heeft. 
Voorr DNA-hulp ben ik Janet H erg dankbaar voor het vinden van mutaties in PEX7 
enn gegevens over allerlei patiënten. Ook ben ik dankbaar voor Marjolein en ons 
tennistalentjee Janet-dynamin-Koster voor hulp met kloneringen en Amaxa, dat ook 
voorr Wendy en Carla. 
Voorall  en speciaal ook Annelies, voor alle moeite die je op de valreep nog voor me hebt 
gedaan,, ik waardeer het zeer! Ook de mensen met een belangrijke rol wat meer achter 
dee schermen, zoals de dames van het secretariaat: Maddy (voor je enthousiasme, vooral 
tijdenss de Mid-term review), Susan (zonder jou had ik nog meer vakantiedagen over 
gehad),, Jolanda; en ook Rally en Gerrit-Jan voor het vele geregel, Sjoukje, Nico, Mark, 
Andréé en de onmisbare YoIDesi, allen bedankt. 

Waarr ik misschien wel het meeste van heb genoten waren de lunches. Als je tot de 
paria'ss behoort die niet om half twaalf lunchen (of is het ontbijten?), dan moet je 
samenn wel een hechte band ontwikkelen. En die band voel ik zeker met Wouter en Dr. 
vann Roermund, ik heb erg genoten van onze lunches waarin we alles konden bespreken 
vann wetenschap tot lokale politiek. En toen Roos ook af en toe aan kwam schuiven met 
haarr injectie van vrouwelijke charme was het feest compleet. Carlo, bedankt voor de 
CoA-assayy en veel succes met de vleermuizen, Wouter jij met je kosjere stierenierpero 
xisomaletransporters/poriness (de flauwe grapjes over zwelling bewaren we wel voor je 
promotie)) en Roos met je afspraakjes met Huib C. 
Dann mijn meest naaste collega's: de aio's. Beste Jasper, voordat ji j kwam wist ik niet dat 

97 7 



Dankwoord d 

err zoveel west-friesheid in één persoon zou kunnen zitten en dat het nog gezellig zou 
zijnn ook! Ik hoop dat je me uiteindelijk nog een keer zal kunnen meeslepen naar zo'n 
legendarischee kermis of schuurfeest. Veel succes als laatste echte Refsummer, schudt 
niett al te veel en probeer het beter te doen dan met het voetbal (maar dat is in jouw 
gevall  absoluut geen probleem). Beste Ferensj (come va, fratello?), Saskia (nog een 
concertjee doen?), Marit (wanneer is dat aio-etentje eigenlijk 's bij jou?), Linda, Riekelt, 
Naomii  (liever dan haar kat), Annemieke en Annemieke (succes met je promotie), 
Robert-Jann (veel plezier met het 2e kindje), Jolein (succes met het fytol-onderzoek), 
Nadia,, Hidde, Claire, het allerbeste toegewenst. Ook de aio's die er al waren toen ik net 
kwamm kijken, onder andere Fred (ook jij bedankt voor je kookkunsten), Sander (merci 
voorr de chansons), Sietske en in het bijzonder Jeannnettte die me onmiddellijk thuis 
liett voelen op het lab en ook met klussen met kijkers (ik ben echt al een tijd niet meer 
gevallenn nu ik er aan denk). 
Verderr wil ik alle mensen bedanken die de sfeer hoog hielden en de borrels gezellig 
hielden:: Mirjam, de altijd warme Leila (veel gelukkigheid met je kleine Jassertje), 
Stefke,, René ("haaaai Renéeeeh!"), Rutger (keep on rockin'), Lida Z, Judith, Jerry, 
Jeroenn B en R, Luminitza, Lida S, Jeroen, Ingvild, Jerry, Ben, Liny, Sharon, Moniek, 
Nadinee en natuurlijk alle studenten. 

Pedro,, you have given me such a lot, I hope I will always be your Angelo. 

MaartenJan,, fijn dat je nu ook mijn promotie helpt te regisseren (krijgen we nu ook 
subsidiee van Joop van de E?), ik ben blij datje met terzijde bent blijven staan sinds onze 
zonsopgangg op het strand van Corsica - moge de zon nog lang niet ondergaan. 

Bedanktt aan al mijn vrienden en vriendinnen die ik zo heb verwaarloosd het afgelopen 
jaar. . 
Bedanktt aan mijn lieve familie (in chronologische volgorde): mijn neefje Paul, mijn 
liefstee nichtje Minke, Barry zonder wie ik dit met de hand had moeten schrijven, zus 
Linda,, broer Ruud op wiens proefschrift ik mooi heb kunnen oefenen, Hinke en mijn 
lievee moeder en vader. Bij julli e kon ik het best tot rust komen en mezelf zijn. 
Bedanktt tenslotte, liefste Myra. Je hebt me niet uit m'n proefschrift-dipje getrokken, 
maarr me er gewoon uitgeschopt, zoals het eigenlijk het beste is! Je bent een bijzonder 
meisjee en ik ben heel blij met je toevoegingen aan mijn (voorlopige) magnum opus en 
leven. . 

Graziee a tutti! 

Daan Daan 
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TheThe snow-feathers so gently swoop that though 
ButBut half an hour ago 

TheThe road was brown, and now is starkly white, 
AA watcher would have failed defining quite 

WhenWhen it transformed it so. 

AA light snow-fall after frost. 
Thomass Hardy 
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