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Dankwoord

-

De meeste personen beginnen aan hun 

-
-

-
-

-
ling Radiobiologie, onderdeel van de 

-

opdracht was om samen met Carel van Oven 

hierdoor in zuivere vorm gesorteerd worden 
-

-

-

sorteren van sperma tot doel had. Promov-
-

-

-

 

-

De Afdeling Radiobiologie werd in 1997 

Afdeling Celbiologie & Histologie waar we 
werden ondergebracht in het Centrum voor 

van de Afdeling Radiobiologie ging verder 
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onder de paraplu van de Afdeling Radio-
therapie.

-

Afdeling Celbiologie & Histologie en het 

een microscopieopstelling voor het bestud-
eren van levende cellen, die nu (na ruim 10 

zin.

-

was de manier waarop dit ging niet erg 

geen aanleiding voor was. Doordat Carel en 

Manders (verbonden aan het Swammerdam 
-

idee in de la had liggen. We hadden hier al 
eens over gebrainstormd. Het idee was om 

-

-

nieren maar vooral als uiterst sociaal mens 

-

-
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volgden. Het bouwen van de microscopie 

maar na minder succesvolle experimenten 

-

volgden snel goede experimenten en schreef 
-

Soms gingen we te snel en dan weer veel 

-

enthousiaste verhalen over wandelen, die 

-

-

-

-

-

tot mooie resultaten met als hoogtepunten 

-
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-

Willem een zomer lang de beweging van 

-

microscopische beeldvorming waren enorm 

-

-

-

-

veel liefde en begrip. Bezorgd, mam volgens 

thuis waren al was het 6 uur in de ochtend. 

-




