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DANKWOORD
Ben ik al op 300 pagina's? Dan houd ik het kort. Ik ben erg dankbaar aan iedereen
die van mijn promotietijd een onvergetelijke ervaring hebben gemaakt. 

Beste Rolf, ik heb de deur bij je plat gelopen, geloof ik. Enorm bedankt voor het
overbrengen van al je kennis en het enthousiasme voor het onderzoek; je manier
van werken heb ik altijd erg sympathiek gevonden. 

Beste Hans, elke bespreking met je was een indrukwekkende ervaring. Dank je
wel voor het delen van vele inzichten, dat je zoveel tijd voor me hebt weten vrij te
maken en voor de mogelijkheid om zoveel diverse onderzoeken te hebben kunnen
doen. Ook ben ik je dankbaar voor de manier waarop je mensen bij elkaar weet te
brengen, ik denk dat het sociale karakter van de biochemie voor een groot deel bij
jou begint.

Het is aan jullie beiden te danken dat ik zo'n vakidioot ben geworden.

Marri, ik ben blij dat het eerste gezicht dat ik 's ochtends zag als ik het lab opkwam
meestal het jouwe was. Je motivatie is indrukwekkend en werkt aanstekelijk.
Bedankt voor al je hulp. 

Karen, ik mis je vrolijkheid en ideeën. Het was erg leuk je kamergenoot te zijn en
om met je samen te werken. Mooi dat je ook gaat promoveren, veel succes.

Tineke, ik werd altijd blij bij het horen van je snelle tred in de gang. Het was
gezellig om naast je op het lab te staan. 

Nick, leuk dat je op het laatst nog mijn kamergenoot werd. Je enthousiasme werkt
aanstekelijk en je hulp bij het tot stand komen van het proefschrift was, zoals je
ongetwijfeld wel weet, onmisbaar. En je kunt ook nog aardig zingen en tokkelen.

Shreyas, bedankt voor de mooie omslag en,             Ik word altijd erg vrolijk van
je (en ook van Jeffrey de verschrikkelijke).

Lieve Ans, dank je wel voor je sociale karakter en al je hulp.

Peter, het is een vreemd idee dat je niet meer op het AMC werkt. Voor mij was je
ongeveer deel van het meubilair (in goede zin dan). Bedankt voor de
samenwerking bij het O-GlcNAc stuk. 

Judith, we hebben je erg gemist in de koffiekamer tijdens je zwangerschappen en
vinden eigenlijk dat je maar niet meer zolang weg moet blijven. 

Fred, bedankt voor je wijze lessen (dingen die je jaren geleden gezegd hebt
komen nu nog bij me boven) en je hulp bij het voorbereiden van presentaties. 

Wilma, bedankt dat je je enorme expertise (en je soepballen) met mij hebt willen
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delen. Krijg je leukere cadeaus voor je verjaardag nu ik weg ben? 
Mariëtte, waar ben je nou? Wacht, ik kom je wel een boekje thuis brengen. Het
was altijd erg gezellig om met je samen te werken.

Nora, wat ben je druk, ik heb je veel te weinig gesproken de laatste tijd. Je was
een erg leuke collega-aio, veel succes bij het schrijven van je proefschrift.

Marco, bedankt voor de fijne samenwerking en kennismaking met gevorderde
immunologie. We moeten een keer gaan vissen; en neem je Diogo ook mee naar
het feest?

Saskia, bedankt voor je sociale instelling (o.a. je hulp bij het FACS-fiasco, als je
dat nog weet) en voor het dragen van ontzettend gave outfits. 

Cindy, bedankt voor je humor en gezelligheid in de koffiekamer en je mooie
zeehondenogen.

Roel, ouwe reus! Het was gezellig met je.

Boris, erg leuk dat je in mijn commissie wilt plaatsnemen. Mooi dat er nu ook
iemand is bij de biochemie die structuur werk doet, het is tenslotte de afdeling
biochemie. 

Dave, ik moet altijd erg om je lachen. Ik vond het geweldig om met je te werken
aan het mooiste hoofdstuk van dit proefschrift en dat je altijd tijd voor me had als
het echt ingewikkeld werd, met formules en dat soort ouderwetse dingen (zie ook
stelling 4). Ga eens mee varen.

Richard, bedankt voor het vakkundig oplossen van (voor mij ingewikkelde, maar
voor jou geloof ik nogal onnozele) computer en andere technische problemen.

Voor goede (promotie) adviezen, praatjes op de gang, lasagne, bami, foto's en/of
bakkie koffie: bedankt Milka, Mariëlle, Aldi, Ben, Gerard, Elisa, Yung Yung en
Mina. Ook bedankt mijn laatste leuke kamergenootjes Flo en Ingar.

Carlos bedankt: world's best dressed scientist. Dat kunnen we niet zeggen van
Bert, maar toch was de uitleg over cholesterol nog nooit zo duidelijk.

Sijmen, ik was je bijna vergeten, maar dat krijg je als je stopt met roken. Het was
erg mooi om dagelijks met je de verhoudingen in de afdeling door te nemen. 

Romana, Duco en Annette: bedankt voor de goede zorgen, mappen en klappers,
koekjes en kiekjes in de koffiekamer.

Anneke, mijn enige trouwe kamergenoot, als ik aan het AMC denk dan denk ik aan
jou! Zorg je goed voor mijn plant?

Hoewel ik zelf niet direct betrokken ben geweest bij de klinische kant van het
onderzoek, heeft de samenwerking met de kliniek mij altijd zeer gemotiveerd.
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Kliniek bedankt en Carla, leuk dat je in mijn commissie plaats wilt nemen. 

De rest van de afdeling medische biochemie: bedankt voor de inspirerende
praatjes op donderdagmiddag en gezelligheid in de koffiekamer en op borrels en
feestjes. 

Ook bedankt studenten voor het blijven hangen na borrels en feestjes, sigaretten
roken, muziek, kroeg- en voetbal-verhalen enz.. 

Verder bedankt: Yvonne Donselaar en Shirley Abels, de Harries, Cross Beta
Biosciences, het sequence lab voor het bellen waar ik bleef 's ochtends, Roy
Erkens, de mensen van het rekencentrum SARA, de massaspectrometristen van
beneden, de 1ste hulp, orthopedie, verpleegafdeling H5 en de Toko voor prima
paddenstoelen soep en broodjes Kwek. 

Van buiten het AMC: Daan van Aalten, mijn tijd in Dundee is erg leerzaam
geweest, bedankt daarvoor. 
Jocelyne, de MD simulaties zijn geweldig. Ik ga ermee verder; kan ik je nog mailen
als ik tegen problemen aanloop? 
Hermen Overkleeft en Paul van Swieten, leuk dat ik nog wat echte scheikunde heb
kunnen doen. Hermen, bedankt dat je bij mijn promotie wilt opponeren. 

Professoren Jon Laman, René van Lier en Ronald Oude Elferink, enorm bedankt
voor het plaatsnemen in mijn commissie. 

En dan:
Korff, mijn beste student (moleculen bouwen van bierviltjes klinkt nu vrij suf, maar
was toen best mooi). Bijna 10 jaar geleden kwam je even wat eten, mooi dat je
bent blijven hangen. Ik ben blij dat je straks naast me zit.

Dennis en Maud, bedankt voor jullie vele goede zorgen, gezelligheid en wijn.
Jeroen en Natasja bedankt voor pils, gezelligheid en massages. Ontzettend mooie
gekken van JC Gevat: we zien elkaar te weinig, ga eens gewoon in Amsterdam
wonen.

Lieve Hilde, Gavin en kleine William, ik ben erg blij dat jullie in Nederland zijn gaan
wonen, het is altijd gezellig bij jullie. Wanneer mag ik weer oppassen? Hilde, ik
vind het erg leuk dat je mijn paranimf bent.

Lieve papa en mama, ik ben niet altijd even makkelijk geweest, geloof ik. Bedankt
voor meer dan ik hier zou kunnen schrijven.
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