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Dankwoord Dankwoord
Dankwoord d
Samenwerkingg vormt de basis voor het "succes" van de mens. Samenwerking ligt ook aan de
basiss voor succesvolle wetenschap, vandaar dat ik een aantal mensen wil bedanken, want zonder
henn was dit boekje er nooit gekomen.
"Wijj staan op de schouders van reuzen', zei Newton over de klassieke filosofen als Aristoteles,
Platoo en Archimedes. Fred jij bent de reus op wiens schouders ik heb mogen staan en mij in de
gelegenheidd heeft gebracht om over de landschappen van de biochemie te kunnen kijken. Ik ben
jee zeer dankbaar dat jij mijn co-promotor hebt willen zijn. Jouw enthousiasme verrast me nog
steedss om maar te zwijgen over je biochemische kennis. Elke keer als ik op een dood spoor zat
wistt jij me weer te inspireren met vernieuwende ideeën die hebben geleid tot een aantal mooie
artikelen.. Nu schijn je zelfs de ruimte in te kunnen, maar blijf maar met beide benen op de grond
zodatt je veel tijd kunt spenderen bij Loes, je lieve vrouw, en Teun, je kleinkind waar je altijd vol
trotss over verteld over wat hij nu weer kan. Ik hoop nog veel van je te kunnen leren en niet alleen
opp wetenschappelijk gebied.
Ed,, begonnen als mijn promotor maar inmiddels met emeritaat, promotie onderzoek wil wel eens
watt uidopen. Ik wil je bedanken voor je interesse in mijn onderzoek en voor de nuttige discussies
tijdenss onze werkbesprekingen.
Hans,, mijn nieuwe promotor, ik wist niet dat een mens zoveel dingen tegelijk kan doen. Jou
krachtt om verschillende onderzoekslijnen samen te voegen tot een geheel verbaasd mij nog
steeds.. Ik wil je bedanken voor de steun en interesse in mijn onderzoek en wens jou ook veel
success maandag de 28ste juni met jouw eerste promovendus.
Dee leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor het kritisch lezen van dit proefschrift
enn de nuttige op- en aanmerkingen.
Georgee jij bent als de handen van de reuzen, want de reuzen kunnen wel met goede ideeën
komenn maar zonder een goede uitvoering is het nog niets. Het wereldrecord foudoos pipetteren
staatt vast op jouw naam en jouw deskundige manier van het opereren van een rat kunnen maar
weinigg mensen evenaren. Buiten alle proeven die we samen hebben gedaan wil ik ook even stil
staann bij alle gesprekken die we hebben gehad over onderwerpen zoals politiek, spirualiteit en het
gezinsleven.. George het ga je goed. .
Wendyy zonder jouw inzet was dit boekje niet wat het nu is. Jouw kennis van de engelse taal heeft
mijj enorm geholpen alsmede jouw prettige sociale instelling. Op elk moment kon ik bij je
aankloppenn met een nieuwe versie die jij dan weer binnen no-time gecorrigeerd en voorzien had
vann nuttige suggesties, nogmaals hartelijk bedankt.
Marri,, het sociale dier van onze groep, voor elke verjaardag stond jij klaar om een leuk cadeautje
tee kopen en de kamer te versieren. Niets is jou teveel gevraagd. Ik wil je bedanken voor de
gezelligee tijd die we samen hebben gehad en nog steeds hebben tijdens de koffie pauzes en de
lunchess in de zon (desnoods met de jas aan). Nooit ben je te beroerd om je hulp aan te bieden en
jee voetbalkennis (of is het toch een dosis geluk?) heeft me blij verrast. Het is voor mij een eer dat
jee mijn paranimf wilt zijn.
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Judith,, de nieuwe duizendpoot op ons lab, niets is voor jou teveel en het lijkt erop dat jij elke
techniekk zo in je vingers hebt. Het isoleren van levercellen is een makkie voor jou, maar is aan mij
niett besteed. Alhoewel ik je af en toe niet kan verstaan (Limburgs is toch niet mijn taaltje) hebben
wee samen toch veel goede proeven gedaan die mede hebben geleid tot dit boekje. Nu nog de
laatstee hobbel, mijn promotie, maar dat zal wel lukken met jou als paranimf aan mijn zijde.
Renééé mijn reuze student, als spring in het veld kwam je op ons lab terecht met een altijd zonnig
humeur.. Het heeft mij veel plezier gedaan jouw ontwikkeling te volgen die heeft geleid tot een
zeerr goed eindverslag, waarvan de resultaten zijn verwerkt in hoofdstuk 6.
Sonjaa (nooit ging jij op tijd naar huis want je sociale kant won het elke keer weer, een kant van
jouu waar ook ik veel aan heb gehad), Wilma (die zich de kaas niet van het brood laat eten) Jos
(jammerr dat je ons nu alweer hebt verlaten, veel succes met je roeping), Shreyas (tsja*) en
Marriëllee (de vrolijke noot) bedankt dat jullie mij getolereerd hebben op de ladiesroom.
*jaa zo makkelijk kom je er niet vanaf. Van jou is er echt maar één, eentje waar je op kunt bouwen
enn die je kunt vertrouwen en die vol pit zit en waar je je vingers aan kunt branden. Bedankt voor
jee schitterende bijdrage aan mijn omslag.
Edwardd (alias Ebi) en Dahpne (alias Daffie) jullie hebben als de twee aio's vóór mij, mede de
basiss gelegd voor dit boekje. Ebi ook bedankt voor de vele soms wat wilde theorieën over
signaleringg en de gezellige voetbalpooltjes voor de ontspanning, ook leuk dat ik nu weet waar
Tuitjenhornn ligt. Daffie we hebben heel wat proeven samen gedaan wat mij erg goed bevallen is,
nett zoals samen op congres naar Nice en samen labwerk doen in Parijs. Nooit geweten dat
vegetariërss zo vrolijk kunnen zijn.
Saskia,, Marriëtte, Cindy en Karen ik wil jullie bedanken voor de labhulp die ik gekregen heb en
niett te vergeten alle lunches die we gezamenlijk gehad hebben en me elke keer weer die lach
bezorgdee die je nodig hebt om de dag door te komen.
Annekee jou wil ik bedanken voor het vele kweekwerk en de vele nuttige tips hierover en
natuurlijkk de fijne samenwerking tijdens de proeven in je "knuffelhok" waarvan we de monsters
nuu toch echt eens op gel moeten zetten.
Datt ik dit jaar ook nog het voetbalspel "Dreamteam" mag winnen vind ik teveel verwennerij, dat
haddenn jullie, waaronder Rolf (dat jij niet gewonnen hebt, ik snap het niet! Maar bedankt dat je
mijj er altijd aan herinnerde dat Vitesse weer eens had verloren, helaas dit seizoen wel erg vaak!
Enn natuurlijk bedankt voor de wijze lessen wat betreft het plak en knipwerk), Marco (de
Feyenoordd fan in de verkeerde stad waar ik echt meer van had verwacht, volgend jaar dan maar?)
Antonn (de stille kracht die toch nog hoog eindigt) Boris (wisselen is toch een vak apart!) Sijmen
(leukk dat je mee hebt gedaan maar ik denk dat je meer om de HPLC geeft) en Dave (o nee
voetball is echt niets voor jou, alhoewel jij wel overal veel van afweet, of doet alsof. Van je kennis
hebb ik dankbaar gebruik gemaakt, altijd staat jouw deur open bedankt voor al je wijze raad, en we
hebbenn toch maar mooi de 2-D techniek in het AMC binnen gehaald), echt niet hoeven doen.
Maarr niet getreurd volgend jaar is er weer een kans.
Patrice,, I want to thank you for your generosity. It was a pleasure working with you and I want to
thankk you for all the lively discussions we had about autophagy, signalling and life in general.
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Erie,, Anne, Sébastien, Sophie, Chantal, Stuart et les autres, thanks for the warm welcome during
myy stay in Paris. You really made me feel like home.
Oudd collega's waaronder Erwin (de .mp3 koning waarvan ik de muzieksmaak nooit helemaal zal
waarderenn maar waarvan ik des te meer de gezelligheid op het lab en daar buiten kan waarderen),
Daniëll (nog iemand met een aparte muzieksmaak ook wel bekend als de aquarium stroming),
Yurii M. (eindelijk iemand die wel smaak heeft voor muziek, bedankt dat je Coldplay op ons lab
hebtt gebracht) Lori en Mies wil ik bedanken voor de gezellige sfeer op het lab.
Verderr wil ik Gabor (te herkennen aan zijn gelach 3 gangen verderop en aan zijn smeuïge
verhalenn uit de kliniek die je het liefst vertelde tijdens het uit eten gaan met de groep) Ans (een
schatt aan ervaringen), Roel (handiger dan handig) en Yuri G. (praat bijna net zoveel als Judith)
nogg bedanken voor de bijdrage aan de prettige werksfeer.
Richardd bedankt voor de hulp op het gebied van de computer en succes met je eigen promotie.
Inn het bijzonder wil ik Annette Joke en Danielle bedanken, want zonder secretariaat kan geen
enkelee promovendus. Jullie deur staat altijd open en nooit kwam ik ongelegen, altijd waren jullie
behulpzaamm wanneer er een faxje of een pakketje verstuurd moest worden wat eigenlijk gisteren
all op de plaats van bestemming had moeten zijn.
Romanaa en Ger behoeven geen introductie koffie koffie koffie koekjes koekjes koekjes jullie
kondenn altijd voldoen aan onze grote vraag hiernaar. Maar buiten dat zaten jullie altijd klaar voor
eenn gezellig gesprek wat minstens zo belangrijk is.
Hanss Sauerwein ik wil je bedanken voor de mogelijkheid die je mij geboden hebt om te kunnen
samenwerkenn met de kliniek. Met veel interesse luister ik naar jouw ideeën en je motto: als het
maarr publiceerbaar is, daar moet ik nog even aan wennen.
Regjee en Saskia jullie zijn een verrijking op ons lab en het is goed voor mijn humeur om jullie te
zienn pipetteren©.
Verderr wil ik iedereen van de afdeling biochemie bedanken voor de borrels, kerstlunches,
labuitjess en wat nog meer.
Lievee Jan, Tineke en Martine mijn dierbare ouders en zus. Jullie wil ik met name bedanken voor
dee onvoorwaardelijke steun die ik altijd van jullie heb gekregen. Altijd stonden jullie voor mij
klaar.. Ik hoop nog lang van jullie te kunnen genieten en misschien op een dag te kunnen
uideggenn wat ik nou echt al die afgelopen jaren heb gedaan. En nee dat is niet alleen maar kikkers
opblazenn zoals door veel vrienden wordt gedacht!
Hett beste wordt vaak tot het laatst bewaard zo ook nu. Lieve lieve Wilma wat jij voor mij
betekentt kan ik niet onder woorden brengen maar ik zie het elke dag weer terug in onze twee
fantastischee zonen Harm-Jan en Thijs. Samen gaan we verder op reis in ons leven, ik kan niet
wachten! !
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