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Dankwoord

En dan, onmisbaar in elk proefschrift; de waardering voor alle bijdragen van anderen aan
het eindresultaat. Want je dacht toch niet dat ik dit allemaal alleen gedaan had?

Bovenal: Carel, ik heb onze manier van samenwerken ontzettend prettig gevonden. Je
hebt me de kans gegeven om door te zetten met dat moeizame AID-project en me
tegelijkertijd gestuurd in de richting van een vol boekje. Ik ben je zeer dankbaar voor het
vertrouwen dat je in mij getoond hebt, maar vooral voor je nimmer aflatende vertrouwen
in de goede afloop. Hoe was het mogelijk dat elke tegenslag of probleem, minder onover-
komelijk leek na een werkbespreking met jou?

Daarnaast, mijn twee paranimfen, Richard (B.) en Laura, “Jut en Jul”. Ries, de weet-al die
alles voor me in perspectief kon plaatsen. Ik heb genoten van onze vele lange inhoudelijke
discussies achter de kast langs. We waren ook fijne reismakkers. De ellenlange reizen naar
Hollandse en Amerikaanse uithoeken voor congressen, waren prima vol te houden met
jou. Succes met de laatste restjes van je promotie! Lau, behalve een leuke collega, ben je
ook een geweldige vriendin geworden. Het enthousiasme en de energie waarmee je alles
aanpakt heeft steeds veel respect afgedwongen bij mij. Goud waard zijn die avonden
waarin we elkaar op culinaire en vinologisch wijze proberen te overtreffen, en we het leven
tot op het bot analyseren. 

Aarti, wat hebben we samen een hoofdbrekens doorstaan met die deaminase assay. Maar
het is je wel mooi gelukt! Die data is uiteindelijk essentieel gebleken in ons splice-
varianten verhaal. Thera, wat kun jij pipetteren vrouw! Aan de lopende band! Jennifer, het
was maar kort, maar onze samenwerking was erg prettig. En wat een drive heb jij Remco,
om naast je studie nog wat uurtjes te komen PCR-en elke week. Je leverde een belangrijke
bijdrage aan het huidlymfomen stuk! Bedankt voor al je werk aan de ooglymfomen. Alex,
Mireille, Jitske, Folkert, Mirjam, Jos, Chris, Jan, en natuurlijk Monique en Esther (S),
jullie ook heel erg bedankt voor alle ontelbare kleine dingen die jullie steeds voor mij
gedaan hebben.

Jurrit, Rogier en Richard (G.). Jullie waren m’n maatjes! Wat was het fijn om de perikelen
van het promoveren met z’n vieren te kunnen delen. Geweldig was het om in die eerste
jaren samen stoom af te blazen in de Ep!. Met Jurrit: koffie drinken, biertje drinken,
wijntje proeven, muziekje draaien, fietsen, gamen, chatten, maar ook: mijn mandarijn
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aan het plafond, mijn muis afgeplakt, een CO2-bommetje op mijn bureau... Je hebt me
niet verveeld in de afgelopen 5 jaar ;-). Rogier (“Roger!”), wat een geduld heb jij, en altijd
bereid om te helpen. Je was de rustige en stabiele factor in onze kamer. Ik kon onze leuke
en serieuze gesprekken altijd erg waarderen. Hopelijk vind je weer inspiratie als post-doc,
want jij hoort thuis in het onderzoek. Richard (G.), onze Bourgondiër, het is al weer even
geleden. Je verwende ons met taart en koekjes en met je reisverslagen uit de Champagne,
maar vooral met je gastvrijheid en sociale karakter. Alledrie, sterkte met de laatste loodjes!

Tamas, de intellectueel met SBS6-randje, die geslaagder is dan hij denkt ;-). Het was een
bijzondere ervaring om vanuit jouw perspectief naar Hongarije te kijken, en ik heb er veel
van geleerd. Sander, het was altijd prettig om jou in de omgeving te hebben; in Hongarije,
op het lab, in de kroeg, lekker no-nonsense en easy-going. Robbert, veel succes met ATX,
de CLL-en en sterkte met “die twee”. Kinga, bedankt voor de Poolse chocolaatjes ;-).
Karene, I enjoyed our walk&talks from and to the metro. 
En natuurlijk niet te vergeten: de “oude garde”; Ronald, David, Elles, Esther T, Esther B,
Helen, Annemieke (V), Irma, jullie vormden voor mij een bron van ervaring.. Ik heb veel
van jullie geleerd, op het lab en tijdens werkbesprekingen. En over werkbesprekingen
gesproken: Steven en Marcel! B cells take centre stage! Bedankt voor jullie kritische blik,
waar ik zonder gedegen voorbereiding niet zo maar onderuit kwam. Het dwong me steeds
weer om ook zelf nog eens goed na te denken over wat ik jullie probeerde wijs te maken. 

Peter (van A), je bent een oude brompot, maar wel een leuke! Geweldig hoe jij altijd zo je
best deed voor me, om te zorgen dat de bestellingen zo snel mogelijk binnen kwamen.
Maar vooral waardeerde ik onze babbels en je grote zakken bramen! Nike, je bent een
schat. Je staat klaar en open voor iedereen. Het spinnen was misschien niet zo’n succes
voor mij, maar je hebt zeker bijgedragen aan mijn enthousiasme voor fietsen. 

En dan de mensen die minder direct betrokken waren, maar toch zeker zo belangrijk voor
de prettige werkomgeving die de afdeling altijd was: Martine, Annemieke, Anneke,
Leonie, Marije, Anand, de hele nierengroep, Jelger, Onno, de Offerhaus-groep (Ralph!)
en alle anderen die ik nu nog geen plaatsje in deze lijst gegeven heb, maar toch zeker niet
vergeten ben. 

Ook direct betrokken geweest bij dit werk is Nick Blom, die mij wegwijs heeft gemaakt
in de aminozuren en eiwitstructuren. Paul Boyer, die zich vreselijk heeft uitgesloofd voor
de opmaak van het boekje (is het niet mooi geworden?!). Sorry dat ik je dat heb aangedaan,
Paul. Wendel, mijn lieve stoere zus, voor het ontwerp van de kaft. Je bent een kei! 

Nienke, Jolanda en Manon. Bedankt voor de regelmatige afleiding en mentale onder-
steuning. Dat we nog lang beste vriendinnetjes mogen wezen.
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Lieve pa en ma. Terugkijkend kan ik me voorstellen dat het wel even slikken toen jullie
17-jarige dochter besloot in Amsterdam te gaan studeren. Voor mij was het makkelijker:
ik heb me altijd verzekerd geweten van jullie onvoorwaardelijk steun in alles wat ik deed.
Bedankt voor alle keren dat jullie me een peptalk gaven, over de telefoon, en de
weekenden die ik weer even thuis mocht komen om te aarden. Wendel, Renée en Han;
jullie zijn me lief (dat zegt toch alles?).

Last but def-not least: lieve Piet! Je hebt me er doorheen gesleept, en we zijn er zonder
kleerscheuren uitgekomen. Ik geniet enorm van ons nieuwe avontuur en ik weet nu: wij
kunnen samen de wereld aan. Pom!
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