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resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in dit proefschrift.
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DANKWOORD

Het heeft even geduurd, maar nu is dan 
toch écht zo ver: m’n boekje is af! Ik heb 
er (meestal) met veel plezier aan gewerkt, 
mede dankzij de vele mensen die me de 
afgelopen jaren met raad en daad hebben 
bijgestaan. Hier op de laatste bladzijdes van 
m’n proefschrift wil ik graag alle collega’s, 
vrienden en familie bedanken voor hun be-
langstelling, goede raad, hulp en de nodige 
afleiding tijdens de afgelopen jaren op het 
NKI. 

Hein, het is toch echt aan jouw overredings-
kracht te danken dat dit proefschrift er ge-
komen is, want het had niet veel gescheeld 
of ik was nooit aan dit project begonnen. 
Ik ben blij dat ik me toen niet af heb laten 
schrikken door die lange lijst met mutanten 
die bij het projectvoorstel zat. Bedankt dat 
je me altijd alle vrijheid gegeven hebt om 
m’n eigen gang te gaan. Ik heb veel geleerd 
van de nauwkeurigheid en de kritische blik 
waarmee je experimentele data bekijkt. 
Hoewel je er toch zeker wel zo’n stuk of 
honderd voor me getekend hebt, op elk stuk 
papier dat maar voor handen was (servet-
ten, kassabonnetjes, etc.), kan ik na al die 
jaren nog steeds niet zulke mooie (rechte) 
replicatievorken tekenen! 

Marleen, wat moest ik zonder jou beginnen, 
m’n grote steun en toeverlaat op het lab! Je 
hebt me wegwijs gemaakt in de wondere 
(en soms weerbarstige) wereld van de ES 
celkweek. Je stond altijd klaar met goede 
raad, ook als je daar niet om gevraagd had 
(“Ik heb net even je cellen bekeken, maar 
daar zou ik niet mee doorgaan hoor. Gooi 
maar weg!” Hmpf, meestal had je nog gelijk 
ook.). Lief en leed hebben we gedeeld, maar 
ook enorm veel gelachen. Met jou aan m’n 
zijde als paranimf, moet het met die verde-
diging wel goed komen. Bedankt voor alles. 

Sietske, je grenzeloze enthousiasme is 
aanstekelijk, met jou erbij wordt alles een 
feestje. Jij zit altijd boordevol nieuwe theo-
rieën en ideeën (met name over…, hoe heet 
dat eiwit ook alweer?). Gelukkig hadden we 
altijd onze mening klaar over onderwerpen 
variërend van slechte powerpoint presenta-
ties tot vrouwen in de wetenschap. Bedankt 
dat je me als paranimf wil bijstaan (kan je 
vast oefenen voor volgend jaar)!

Sandra, de culturele duizendpoot van het 
lab. Jij komt altijd weer met nieuwe fijne 
muziekjes, mooie films of series (samen 
bibberend op de bank voor “Brother Jus-
tin”, brr). Het “We Y IJsland” tasje was een 
groot succes, ik ben fan! Dankjewel voor 
alle leuke momenten binnen en buiten het 
lab. En… zo rond een uur of drie: “Lekker 
samen een bakkie doen” samen met die an-
dere theeleut: Rob. 
Rob, tijdens die thee-sessies in de middag 
zijn er al heel wat problemen “opgelost”. Ik 
kon altijd bij je terecht voor hulp en advies, 
met grote precisie zocht je alles tot in de-
tail uit, super! En na al die jaren weet ik één 
ding heel zeker: kloneerkabouters bestaan! 
Misschien kan je ze leren om de verwarming 
te saboteren, zodat het voor jou wat draag-
lijker wordt in dat “kouwe kippenhok”! 
Eva, een van de voordelen van bij jou op 
de kamer zitten, is dat je dan als eerste 
mag proeven van alle heerlijke zelfge-
maakte taartjes en bonbons. Mmm, ik heb 
er van gesmuld. Bij menig trein-incident 
of lab-uit(stap)je kon ik met je meeliften 
naar Utrecht, bedankt daarvoor (ook voor 
Tjeerd!). Hoewel het niet altijd even mak-
kelijk was (over stapels 96-wells platen ge-
sproken…), heb je wel bewezen dat oligo 
targeting werkt. Heel veel succes met het 
analyseren van de nieuwe mutanten en het 
afronden van je eigen promotie. 



A

Dankwoord 153

Tanja, er waaide een frisse wind door het 
lab toen jij de groep kwam versterken. Je 
bent ambitieus en lekker recht voor z’n raap, 
beide prettige eigenschappen. Je houdt van 
netjes (ik ook) en niet van gezeur (ik ook), 
het zal dan ook geen verrassing zijn dat we 
het goed samen kunnen vinden. Bedankt 
voor alle gezelligheid! 

Tinke, op woensdag waren we vaak een 
vast duo in de kweek. De stapels met pla-
ten waren meestal akelig hoog, maar met 
z’n tweeën was het zo gezellig dat de tijd 
voorbij vloog. Mutante muizen fotograferen 
is misschien niet onze sterkste kant… het 
had een iets te hoog “Tom & Jerry” gehalte! 
Heel veel succes op het AMC en zet ‘m op 
met de laatste loodjes! Floris, ik heb een bij-
zonder leuke tijd gehad toen jij nog op het 
“Gesticht” rond liep. Lekker kletsen over 
wetenschap en alle andere dingen in het le-
ven. Ik denk met veel plezier terug aan de 
filmmarathons bij jou thuis en het wekelijk-
se “Carnivale-overleg” met Sandra. Ennuh, 
ondanks al jouw fervente koppelpogingen, 
houd ik het toch maar bij m’n eigen Helmer, 
eh, Jelmer! 
Camiel, de deejay van het HTR lab (tot 
grote ergernis van de Jonkertjes). Lekker 
meezingen met een fouter dan fout StuBru 
reclameblokje, daar is niks mis mee! Heel 
veel succes met het afronden van de grote 
subtractiescreens (blijft toch jammer dat 
het met dat wink-wink “mini-gene” nooit 
meer wat geworden is…). Anja, je stond al-
tijd klaar voor een praatje of wat bemoedi-
gende woorden wanneer het allemaal weer 
eens anders liep dan gepland. De afgelopen 
jaren waren vol pieken en dalen, maar toch 
zorgde je er voor dat we op het lab niets 
tekort kwamen, bedankt daarvoor. Elly, je 
moet nu toch echt op zoek naar een andere 
leenfiets! Ik zal je grappige verhalen en va-
kantie/kampeertips missen. Dankjewel voor 
het verzorgen van alle mutante en chimere 
muizen. Henri, jij was er in het begin en aan 

het eind van m’n OIO-tijd. Bedankt voor de 
interesse die je altijd in het hele oligo targe-
ting gebeuren hebt gehad. Veel succes met 
je volgende stap op de wetenschappelijke 
carrièreladder. 
Ook de oudgedienden van de Te Riele groep, 
Jacob, Marije en Valerie, bedankt voor de 
leuke tijd. 

Edith en Niek, ontzettend bedankt voor al 
het pipetteer-, kloneer- en kweekwerk dat 
jullie voor me hebben verzet. Edith, het 
moet een hilarisch gezicht zijn geweest 
hoe wij -zij aan zij- al struikelend over het 
lab liepen. Je bent de enige echte marse-
peinkoningin die ook nog eens prachtige 
wetenschappelijk verantwoorde animatie-
filmpjes maakt. Niek, jij bent meer van het 
type “verstrooide professor”. Elke keer dat 
ik een proef voorstelde, was ik voorbereid 
op een derdegraads verhoor over het hoe 
en waarom van een proef. Moet zeggen dat 
ik daar ook veel van geleerd heb! Ik vond 
het heel leuk om jullie te begeleiden tijdens 
jullie stages. Heel veel succes met jullie ei-
gen promotieonderzoek, dat gaat helemaal 
goed komen!

En natuurlijk niet te vergeten, de Wolt-
huisjes: Rob (van tweemans formatie uit-
gegroeid tot een research groep met huis-
dieren, goed bezig!), Wouter (het einde is 
in zicht, heel veel succes met het schrijven 
van je boekje!), Linda (je ouwe mentor gaat 
eindelijk promoveren, leuk dat we uiteinde-
lijk collega’s zijn geworden!), Erik (die be-
waakte fietsenstalling is er niet voor niets 
gekomen…;)), en natuurlijk Janneke en Bas 
(jullie praktisch inzicht wordt gemist, we 
hebben de “Gouden Pipet Verkiezing” maar 
gestaakt bij gebrek aan geschikte kandida-
ten). Dat cellen filmen niet zo simpel is als 
het lijkt, daar ben ik inmiddels wel achter. 
M’n eerste Hollywood productie had nogal 
wat voeten in de aarde… Bedankt voor alle 
hulp hierbij.
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Eerst op H8, daarna op P2: het was altijd een 
gezellige boel op de afdeling. Ik wil graag ie-
dereen van de Jonkers groep (de buren), en 
van de Borst, Schinkel, en Wessels groepen 
aan de “andere” kant van gang bedanken 
voor alle hulp en adviezen en de fijne sfeer 
op het lab. Tom en Linda, bedankt voor alle 
hulp bij administratieve aangelegenheden.

Graag wil ik hier ook alle medewerkers 
van de faciliteiten bedanken, die met hun 
enthousiasme en inzet mede ervoor zorgen 
dat het NKI zo’n fijne plek is om te werken.
Minze en Erwin van de cryofaciliteit, zonder 
jullie was het een zootje geworden. Bedankt 
voor de vele ampullen die jullie voor me 
opgeslagen en weer opgevist hebben. Frank 
en Anita, zonder jullie hulp had ik nooit 
wat met die EGFP reporter cellijn kunnen 
beginnen. Bedankt voor het sorteren van 
miljoenen cellen om die “paar” groene eruit 
te halen. Ik heb de CyAn vaak vervloekt, 
maar altijd stonden jullie weer klaar om 
het apparaat uit elkaar te schroeven als 
dat nodig was. Lauran en Lenny, bedankt 
voor al jullie hulp met de fluorescentie- en 
timelapse microscoop.

De mensen die me buiten de muren van 
het NKI hebben bijgestaan, zijn minstens zo 
belangrijk geweest. 
Lieve Maaike, Manon, Wendy en Sandra, 
wat hebben we samen al een hoop avontu-
ren beleefd! En hier staan we dan: van Me-
dische Biologie studenten tot dokter/doc-
tores, ik vind het stoer. Jullie begrijpen als 
geen ander dat er meer in het leven is dan 
pipetteren en zorgen ervoor dat dat niet 
vergeten wordt. Op naar ons volgende jubi-
leum! Maarten, Piet, Steven, Willem en Pa-
trick maken het plaatje compleet. Bedankt 
allemaal voor de vele etentjes, weekendjes 
weg, wintersportvakanties (toch altijd weer 
spannend wie er dit jaar met de gipsvlucht 
naar huis mag…), (brokken)borrels, optre-
dens van Zambezi Drive (wanneer?), festi-

vals (hoera voor Hector!) en andere uitjes! 
En dan heb ik het nog niet eens over de 
pingelende weerwolven gehad... Ik had me 
geen betere vrienden kunnen wensen!

Het ouwe cluppie van Odulphus of nog ver-
der terug: Josca, Annelies, Renée en Mach-
teld. Ik vind het ontzettend leuk dat we al 
die tijd contact gehouden hebben en hoop 
dat we dat nog lang blijven doen. Ik heb ge-
noten van alle verhalen over de wereld bui-
ten de wetenschap. Doen we de volgende 
thee-date in Stockholm? Enne… “Je weet 
toch, die boekje is kapotchill!”.

Henk, Nicoline, Mariëlle, Marcel en Oma de 
Goede, bedankt voor alle belangstelling en 
de nodige afleiding de afgelopen jaren. De 
weekendjes in België zijn een dierbare her-
innering, de “Brons ballen” een fenomeen! 
En dan natuurlijk het thuisfront in Brabant! 
Opa Aarts, dank u wel voor alle belangstel-
ling de afgelopen jaren. Het proefschrift was 
een paar jaar “bijna” af, maar nu toch dan 
ook echt! Jammer dat Oma er niet meer bij 
kan zijn, ze was vast apetrots geweest. 
Lieve pap en mam, bedankt voor alle mo-
gelijkheden die jullie mij gegeven hebben. 
Zonder jullie hulp en steun was ik nooit naar 
de “electriciteit” J gegaan en was die hele 
promotie er ook nooit van gekomen. Hoe-
wel een weekendje bijtanken in Moerge-
stel ook wel eens neerkwam op tuinieren, 
houthok opruimen, laminaat leggen of be-
jaardendansjes doen, waren er ook genoeg 
momenten om heerlijk in de hangmat te 
hangen en te genieten van de rust en het 
lekkere eten. Fijn om zo’n thuis te hebben! 
Lieve Yvonne, bedankt voor al je lieve kaart-
jes en mailtjes. Ik ben hartstikke trots op 
wat je allemaal bereikt hebt. Ook al zit het 
nu even niet zo mee, ik heb er het volste 
vertrouwen in dat alles helemaal goed gaat 
komen! Lieve Léonie en Thijs, jullie delen de 
voorliefde voor muziek. Festivals en concer-
ten, we kunnen er uren over praten (en naar 
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luisteren). De reis naar Ecuador was een on-
vergetelijke ervaring. Als dat motorrijbewijs 
binnen is, kunnen jullie mij mooi opzoeken 
als ik straks ergens in een of ander buiten-
land zit!

Lieve Jelmer, de afgelopen jaren heb je heel 
wat met me te verduren gehad. Dan kwam 
ik weer eens thuis met oersaaie verhalen 
over waarom het toch echt heel erg stom 
was dat een proef weer niet gelukt was. Het 
gevolg is dat jij inmiddels meer van DNA 
begrijpt, dan ik van economie (zal voort-
aan beter m’n best doen)! Dankjewel voor 
je opbeurende woorden als ik het even niet 
meer zag zitten. Met niemand anders kan ik 
zó hard lachen om de Fabeltjeskrant… 
En hoe het verder ook zal gaan, ik weet wel 
zeker, het komt wel goed! 

Zo, nu is het echt af. Tijd voor een feestje!




