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Hier is ie dan eindelijk: ‘Het Boekje’. Klaar. Af. Maar niet voordat ik een aantal personen bedank
voor hun essentiele of minder essentiele bijdragen. Dit boekje, mijn proefschrift, begon op een
vrijdag met een in alle haast en allerlaatste moment (het moet een voorbode geweest zijn)
geplande sollicitatie bij Dr. Ruud Toonen en Prof. Matthijs Verhage. Allereerst, Ruud en Matthijs
bedankt voor het vertrouwen dat jullie destijds in mij gesteld hebben. Ruud, je gaf me alle vrijheid
om met experimenten te komen en mijn eigen weg in het lab en rond de microscopen te vinden.
Ook je geduld om op het allerlaatste moment (lees: laat in de avond) nog een presentatie of een
in-te-sturen abstract na te lopen heb ik zeer gewaardeerd. Matthijs, je kennis van de literatuur, je
wetenschappelijk inzicht en je gave om de vinger op de zere plek te leggen zijn
bewonderingswaardig. Mijn onderzoek zou niet in JCB terecht gekomen zijn zonder. Mijn dank
ook voor het bij elkaar brengen van een bijzondere groep mensen. In en buiten het lab vormen zij
een stimulerende en fijne omgeving die wetenschap bedrijven zeer ten goede komen.

Een onmisbaar, maar soms over het hoofd gezien onderdeel van deze groep zijn de analisten en
ander ondersteunend personeel. Robbie, als een diesellocomotief trek je de hele FGA zowel
wetenschappelijk als sociaal ogenschijnlijk onvermoeibaar voort. Ik durf wel te stellen dat zonder
jou menig publicatie niet mogelijk zou zijn geweest en de FGA direct tot een stilstand zou komen.
Ook voor mij heb je vele vectoren gekloond waarbij je altijd mee dacht om tot de beste optie te
komen. Neem je je skates een keer mee naar Boston? Joost, ook jouw werk is onmisbaar en zonder
jou zou de ‘A-kelder’ een grote genetische janboel zijn. Desiree, menig hersencellen hebben jouw
handen gepasseerd en jouw drive om de beste kweek mogelijk te krijgen is de basis van al het
onderzoek. Joke, ik ga de ‘vrijdagmiddag experimentjes’ er in houden; wie weet komt er ooit die
grote doorbraak van. Frank, houd het enthousiasme om wat nieuws te leren en mee te denken
vast. Ingrid, dank voor alle blotjes; het heeft me wat chocolade mogen kosten maar het resultaat
mag er zijn. Bastijn, bedankt voor alle programeer tips. Rien, laat je niet al te veel foppen door
bovengenoemden. Verder allen bedankt voor jullie fantastische inzet in ‘De Stelling’, tijdens
borrels, kerstdiners en alle andere gelegenheden waarbij de tafels het moesten ontgelden.

Dan de muizenvanger van Amsterdam. Chris, jij wist vaak al welke muizen we nodig hadden
voordat wij, PhD studenten, zelf eens bedacht hadden wat voor experimenten we wilden gaan
doen. Ook je gave om elk (onmogelijk) wensenlijstje binnen een aantal tellen om te zetten naar
een succesvol fokplan zal ik later vaak gaan missen (doe ik nu al). Soms had ik het idee dat je
iedere muis in de kelder bij naam en toenaam kon benoemen. Nooit was een verzoek je te veel en
liep je net dat stukje extra om een experiment mogelijk te maken. Ik kan alleen citeren: "Bedankt
en we zullen het nooit nooit vergeten". Ook al je collega’s bedankt voor hun hulp.

Els, vaak was je heel druk met het reilen en zeilen van de FGA en organisaties daar buiten, maar
altijd had je de tijd om me even te helpen met administratieve rompslomp. Je oprechte
belangstelling en je spaarzame bulderende lach zullen me bij blijven. Tina en Britta, ook jullie
bedankt voor al jullie hulp. Britta, suikerpoeder zal nooit meer hetzelfde zijn.

Jurjen, waar zou ik geweest zijn zonder ‘Microscope Man’. Ontelbare verzoeken tot hulp,
waaronder velen van mij, en geen enkele keer een zucht of een steun van jouw kant. Altijd
onvermoeibaar stond je op uit je stoel om weer een technisch, IT of ander probleem te gaan
oplossen. Hoe jij de tijd hebt kunnen vinden om je eigen proefschrift af te maken is voor mij een
raadsel. De TIM 1 en 2 microscopen (Timmie!!) zouden slechts dure stofvangers zijn zonder jouw
technische hulp.
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In die jaren hebben heel wat kamergenoten mijn vele uren achter het computerscherm kleur
gegeven. Bertrand en Tatiana, jullie waren toch wel een beetje voorbeeld wetenschapper voor mij.
Greg, crazy French guy, so many beers we enjoyed at De Stelling, thank you for all the fun. Hope to
see you on the other side (of the Atlantic). Jens, we had our clashed, we had our fun. Thanks for all
your advice and keep your fire for a good argument going. Rocio, many good times partying we
had as well, you have been a great friend. Koen, bedankt voor de rondleiding op het Radboud.
Julia, het was erg gezellig zo met de ruggen tegen elkaar, een knuffel van mij.

Alle andere collega’s van de FGA en omstreken bedankt voor een zeer fijne tijd. Emmeke bedankt
voor al je statistiek adviezen; ik zal je ‘statistische gospel’ vanuit hier verder verspreiden. Enqi, so
many great meals we shared at the VU, thanks for keeping me company in too many late evenings.
Cillian, van de beren in Waterville Resort tot de nachtclubs bij Rome, het was altijd wat bijzonders
met jou erbij. Esther, een lunchje hier en een fietstochtje daar, dank voor alle gezelligheid. Dames
uit het ‘Kippenhok’, dank voor alle zoetigheid en gezelligheid. Marghe, sorry for giving you a hard
time handing over ‘my’ precious TIM (thanks for not painting it pink). Thanks for all the great fun,
especially during skating. Hans bedankt voor alle hulp. Adrian, as we say in Dutch: gedeelde smart
maakt halve smart; thanks for your friendship. MIjn INF collega’s en de MCNers, ook jullie bedankt
voor een goede tijd in en buiten het lab. Tim, Rene en Jantine, ‘mijn’ studenten: dank voor alle
wijze lessen die het begeleiden van jullie me gegeven hebben. Succes in jullie verdere
(wetenschappelijke) carrières.

Przemek en Marcel, ik ben blij dat we nu eindelijk de cirkel (of is het een driehoek) der paranimfen
kunnen vervolmaken. Mooie tijden hebben we gekend op het AMC, in de Eppstein Bar en daarna
gewoon in Amsterdam. Laten we dat voortzetten. Tijana, thanks for your support, friendship and
great company during many beers and movies. Ook alle andere AMCers, jullie hebben mijn tijd in
Amsterdam bijzonder gemaakt. Neef Hans, dank voor mijn eigen stulpje bij de Nieuwmarkt.
Jessica, Karin, Ruud, Matthijs, Lidwien en Dennis, ik ben blij dat ik wat activiteit in de Moleculaire
weekendjes heb mogen brengen. De ‘Jonge Goden van weleer’, zonder julder onvoorwaardelijke
begrip, steun en nachten je neige volgiete oak ’t nooit kunne redde.

Heel veel dank aan mijn moeder voor het vertrouwen dat het wel goed zou komen en er gewoon
voor me zijn. Papa, in mijn gedachten ben je er altijd bij geweest.

And last but not least. Katrin, Liebling, I’m very happy that our scientific paths crossed and merged
into something so much more. You have been a great support in the last (and difficult) years of my
PhD. I’m looking very much forward to our shared adventure in Boston and beyond.


