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• • • Dankwoord
Dankwoord
De afgelopen jaren bestonden uit vallen en opstaan afgewisseld door bloed, zweet en
tranen. Het was natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel, ik heb een fantastische tijd gehad!
Velen hebben met me meegedacht, meegepippeteerd en meegeleefd, waarvoor dank. Een aantal
mensen verdienen bijzondere aandacht.
Allereerst mijn niet‐honkvaste promotor, Hergen. Een promotor op afstand is verre van
ideaal, maar ik heb wel geleerd op eigen benen te staan. Het is ongelooflijk hoe je op het eerste
gezicht oninteressante data zó weet te interpreteren dat er toch bruikbare informatie uit te halen is.
Bedankt voor de mooie tijd in je lab, ik heb veel van je geleerd.
Bianca, na Hergen’s vertrek naar SF kreeg je mij in de schoenen geschoven. Het resultaat is dit
proefschrift en dat is best aardig, al zeg ik het zelf. Het was fijn dat je deur altijd open stond en
hopelijk blijft dat zo. Bedankt voor de tijd die je in mij en in dit boekje hebt gestopt.
Maho, zonder jou was ik geen aio geworden in de Spits‐groep. Bedankt voor de gezelligheid en de
mooie proeven, ook alvast voor de proeven (en gezelligheid) die nog komen gaan.
Remko, waar zouden we zijn zonder OP9? Van de eerste wankele stappen in de wereld van OP9 en
Notch tot aan de laatste minuten voordat m’n manuscript de deur uit ging, je was er (soms met
frisse tegenzin en harder vloekend dan ikzelf, maar toch). Many, many thanks.
Heike, je zegt wat je denkt en dat kan ik alleen maar waarderen. Het was leuk je als roommate te
hebben en bedankt voor je hulp bij (voor mij) onbegrijpelijke computerprogramma’s.
Wat is er toch zo leuk aan San Francisco? Thijs, als enige Spits‐aio durfde jij het aan om Hergen
achterna te reizen naar SF. Maak er wat moois van daar! En als er één schaap over de dam
is...Ferenc, ook al vertrokken naar SF. Succes met je carrière!
Motormuis goes HIS‐muis...Anja, het IL‐7 verhaal wordt steeds mooier! Er zullen nog heel wat
uurtjes in gaan zitten maar gelukkig maakt de Canto het leven nog relaxter. Speaking about HIS
mice: Nicolas, thanks for all the effort you put in the IL‐7 story. Tom, in het begin heb ik veel van je
geleerd, fijn dat je altijd even ging zitten om de nieuwste data te bekijken.
Berend, elk experiment begon bij jou. Bedankt voor de vele halve uurtjes sorteertijd tussendoor en
voor je hulp als ik weer eens vol verbijstering naar een (naar mijn mening) volstrekt onduidelijke
mededeling op het computerscherm zat te staren.
De beste dierexperimenten worden uitgevoerd door een dierenvriend, hè Kees? Bedankt voor de
vele vaderlijke adviezen tijdens de lunch.
Sean, fijn dat je altijd de tijd nam om iets op te zoeken, uit te leggen of gewoon even te kletsen. Wel
een beetje oefenen met multi‐tasken hoor! The AIMMish: Tim, Mark, Etsuko, Arjen en Caroline. Het
is leuk om te zien hoe jullie een hecht team vormen, bedankt voor jullie input en de nodige bloed
samples. Julien, you don’t have to change the matrix of the lab! Good luck with the MIR. Rachida,
Stephan en Joran, bedankt voor de bergen progenitors. Suzanne, het is al weer een tijdje geleden
dat we uren doorbrachten in flow 1. Bedankt voor de gezelligheid.
Trees, jij bracht rust tijdens de promotie‐stress. Van viergatsperforator tot het telefoonnummer van
de pedel, je had het, bedankt!
En dan m’n paranifmen. Noortje, na een fikse ruzie op onze eerste schooldag in de brugklas was het
ijs gebroken en kon de pret beginnen. Ik vind het ontzettend leuk dat je op de grote dag naast me
staat en dat we na al die jaren nog steeds dezelfde fantastische niet te evenaren humor hebben.
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Ann, voor minder dan 5 sterren kom je je bed niet uit, dus ik voel me vereerd dat je op de grote dag
de boel de boel laat in Mexico. Onze foute vakanties zijn onvergetelijk! Trek je je TDV’tje aan?
Bar en Mar, Martine en Thijs, Manfred, ik kan me niet heugen dat jullie ooit enige blijk van interesse
hebben getoond in waarmee ik me de afgelopen jaren heb bezig gehouden (voor meer info zie
pagina 182). Dus als jullie langskwamen voor een potje poker werd er gelukkig niet over werk
gesproken. Dat er nog maar veel van zulke avondjes mogen komen. Div, welcome to the club!
Brudie, gezellig dat je eindelijk een beetje in de buurt bent komen wonen.
En dan natuurlijk het Jeudje, Cisca en Dick. Ik behoor zo ondertussen tot het meubilair en zo voelt
het ook, vertrouwd. Bedankt voor de gezelligheid.
Pap en mam, bedankt voor alles wat ik heb mogen doen en laten. Dit boekje is ook een beetje een
kroon op jullie werk. Ik weet dat jullie trots op me zijn maar ik ben minstens zo trots op jullie.
Bedankt dat jullie er altijd voor me zijn, het is een geruststellende gedachte dat er altijd een wijntje
en een thee’tje voor me klaar staan.
Aan het einde van de rij maar met stip op nummer een: Wout. Bedankt voor alles wat was, is en
komen gaat. Cheers mate!
Joehoe, het is af!!! Bedankt allemaal!
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