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Dankwoord

122135 FACS-samples, tienduizenden stabiele clones, duizenden kloneringen,  honderden 

elisa’s, 7 jaar en 1 boekje later zijn er HEEL VEEL mensen te bedanken. Het proefschrift 

wat voor U ligt is tot stand is gekomen door de tomeloze inzet van een hele groep mensen, 

dat het mijn naam mag dragen beschouw ik als een groot voorrecht. 

Op de eerste plaats wil ik Arie, mijn promoter, bedanken voor alles wat hij voor mij en 

vooral voor mijn proefschrift gedaan heeft. Om al tijdens mijn AIO-tijd het reilen en zeilen 

van een Biotech startup van dichtbij mee te mogen maken vond, en vind, ik een enorme 

ervaring.

Ook Richard en Rik verdienen een aparte alinea. Jullie hadden evengoed op dit werk 

kunnen promoveren, dat zou niet meer dan verdiend zijn geweest. Richard de energieke 

regelaar en Rik de stille denker, zonder jullie zou ChromaGenics niet hebben kunnen 

bestaan.  Richard,  succes met het verkopen van de STAR technologie. We zullen elkaar nog 

vaak zien, ieder met onze eigen pet op, maar dat we allebei nog niet klaar zijn met STAR 

vind ik een goed teken. Hoop dat je me nog met veel werk opzadelt. Ooooh Rikkie...man 

van de 56x12, koning van de una cima del schellingwoudi: terug bij de UvA...de cirkel is 

rond, hoop dat je het naar je zin hebt! Blijf oefenen op die dubbels.

Tjalling, Jan,  Karien, Femke, John, Mathijs,  Michel, Mark-Peter en Nannette; Vele handen 

maken licht werk,  veel dank is jullie allen verschuldigd. Wat het leven ook voor jullie in 

petto heeft, heel veel succes ermee!

Vincent, Hans, Sara en Sue; Jullie ben ik natuurlijk ook heel dankbaar voor onze tijd in 

Amsterdam, maar ook voor alle hulp en bovenal ook de gezelligheid in Leiden. Ik ben blij 

dat jullie mee zijn gegaan naar Crucell, alle regels en SOPs zijn al lastig genoeg, gelukkig 

hoef ik ze niet alleen te leren.

Van alle mensen die in de loop der jaren bij ChromaGenics gewerkt hebben zijn er 4 die de 

speciale aandacht verdienen: Phil, Wieger, Janynke en natuurlijk Angele. 

Phil&Wieger (dat is gewoon 1 woord volgens mij) bedankt voor het helpen bij mijn eerste 

pasjes. Zoals elk kind met vallen en opstaan. Fijn dat we elkaar nog steeds zien.   Een van de 

weinige mensen aan wie ik mijn leven wekelijks toevertouw(de)...want we moeten weer 

meer gaan klimmen....Janynke. Ik had op de dag dat jij bij ons kwam werken nooit gedacht 
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dat we zo veel gemeenschappelijke interesses hadden, na de Pigne d’Arolla en het 

ijsklimmen weet ik wel beter. Dat Maren maar net zo leuk mag worden als haar moeder! 

Lest best: Angele. Inmiddels geen ex-collega’s meer maar goeie vrienden. Ik ben trots op 

hoe je je draai hebt gevonden aan de VU. Door jou voel ik me al echt een beetje 

Amsterdammer. Gelukkig gaan er nachttreinen naar leiden vanuit de Jantjes. 

Een belangrijk gedeelte van mijn leven speelt zich af in het altijd warme en zonnige zuiden. 

Iedere keer als ik de Hedelse brug over rijdt krijg ik een warm gevoel van binnen, het is 

meer dan thuiskomen. Het silhouet van de Sint-Jan, de van Lanschot toren (draait ie nu 

rond...?)...maar bovenal vrienden en familie. Thieu, June, Jan en zijn atleten, de MANNEN 

en hun aanhang; er is meer in het leven dan werken, gelukkig.

Zonder mijn moeder en zus zou ik niet gekomen zijn waar ik nu ben.  Ik zeg het misschien 

niet vaak genoeg maar ik ben jullie allebei ontzettend dankbaar voor alle aandacht en liefde. 

Tot slot van dit boekje wil ik mijn twee steun en toeverlaten bedanken, dat jullie mijn 

paranimfen moesten zijn wist ik al heel snel. Marc bedankt voor 30 jaar vriendschap! Nooit 

hoef ik alleen aan de bar te zitten bij m’n tante, nooit alleen het bier weer uit te zweten. 

Cindy, ik was al trots dat ik jouw paranimf mocht zijn, nu nog trotser dat je 11 maanden 

later ook naast mij wil staan. We hebben al veel avonturen beleeft samen en dat mag van 

mij nog lang zo doorgaan. Waar een ieder van ons ook heen gaat in de toekomst, uit het oog 

is NIET uit het hart...maar voor nu ben ik blij dat je ook weer in het oog bent.

Ted
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