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Frank en Wouter veel dank voor al het geduld en vertrouwen. Frank ik heb niet echt de deur bij je plat
gelopen, maar als ik dan langskwam was je altijd bereidt te luisteren en advies te geven. Ook de
laatste weken bij het afronden van dit proefschrift was je hulp van grote waarde. Wouter pas
halverwege mijn AIO periode raakte je betrokken bij het “GFP-verhaal”. Mede dankzij jou bleven we
de problemen structureel en systematisch aanpakken, en dat moet als een hele prestatie gezien
worden als je werkt met een chaoot zoals ik. Ook lukte je het telkens weer om mij te motiveren of even
de gedachten op andere zaken te richten dan het “autistische wetenschappelijk onderzoek”. De
maaltijd bij de Indier in Londen zal ik niet snel vergeten. Na een korte brainstorm sessie had je “de
controle” voor het 3C-experiment bedacht. De weken van buffelen en pipetteren die volgden waren
wat mij betreft een geweldige ervaring.
Erik en Robert-Jan het laatste jaar hebben we ons helemaal “blind ge-3C-ed”, maar het was wat mij
betreft een voorrecht om dit samen met jullie te mogen doen. Het was gezellig, spannend en ook
leerzaam. Ik zal deze samenwerking gaan missen in Amsterdam. Erik je hebt “gouden handjes”, maar
dat wist jij natuurlijk al (hoewel het goed is als andere mensen dat ook eens lezen). Je zult er vanaf
september een hoop ruimte bij krijgen aan “ons” bureau. Robert-Jan het was een waar genoegen om
samen te pipetteren, drinken en discussiëren. De zomer van 2002 werd voor mij een feest door het
gezamenlijk pipetteren onder het genot van een goed stukje muziek (niet waar Wouter?) Heren jullie
zijn ook mijn paranimfen, alvast heel veel dank daarvoor, en ik wens jullie het allerbeste toe.

Lab 702, het waren fijne jaren. Ernie, Arnie, Mariette, Miyata, George, John Kong-a-San, en de rest
heel veel dank voor al jullie hulp en gezelligheid.
Arthur en Joost bench-maatjes van de eerste jaren jullie ervaring was heel leerzaam en nuttig. Arthur
je kunt als een echte Leidenaar vreselijk veel “ouwehoeren”, maar daarom ben je wel een hele
gezellige en toffe gozer. Joost je bent een goeie, gulle vent en is die Alfa Romeo al gerestaureerd?
Eric Milot thank you for your support in the first few years as a PhD student. In het rijtje oudlabgenoten die ik dank verschuldigd ben mag ik Kim (stop toch met “doktertje spelen” en ga het
onderzoek in), Rianne (veel succes met je nieuwe opleiding), Mariken, Toleiv, en Stefania niet
vergeten. Bedankt voor jullie gezelligheid en steun.
Dear people of 706 it was a great pleasure to have you as neighbours. I enjoyed the sushi and cakes
you served, your sharing of knowledge, and our diner and drinks occassions. Thank you John, Elena,
Amy, Patrick, Ali, Albert en natuurlijk Edgar.
Jeroen C ik zal bij deze plechtig beloven wat vaker naar de kapper te gaan en de enzymen zijn vanaf
nu in goede handen bij Erik. Frustraties over ontbrekende knippers behoort nu dus definitief tot het
verleden.
Marieke en Jasperina bedankt voor alle logistieke ondersteuning. Melle en Mieke dankzij jullie is het
bestellen van enzymen een aangename taak. Veel succes met Erik.
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Buiten het lab waren het Carlo en Maarten die voor de nodige ontspanning zorgden. Hoewel het er de
laatste 2 jaar nauwelijks van gekomen is vind ik het fantastisch om samen met jullie koffie te drinken,
muziek te maken en bier te drinken (in willekeurige volgorde). Vanaf september ga ik mijn leven
beteren en ervoor zorgen dat we weer wat tijd samen door kunnen brengen. Maarten groeten aan
Desiree, en Carlo groeten aan Kaatje.
Lieve mam en pap, jullie steun en liefde door alle jaren heen heeft er voor een heel groot deel aan
bijgedragen dat nu dit proefschrift hier ligt. Schoonpa en ma jullie interesse en steun de afgelopen
jaren was hartverwarmend. Stefan, Tineke, Timo, Thea, Tjeerd, Gerriene, Famke en de rest van de
familie bedankt voor jullie steun, interesse, gezelligheid, etc.
Marjon je bent geweldig. Je onvoorwaardelijke liefde betekent oneindig veel voor me. Nu dit
proefschrift klaar is gaan we opzoek naar een “nieuw stekkie”, waar we samen met die twee kleine
aapies kunnen wonen en leven. Joshua en Anna jullie zijn nog te klein om te begrijpen wat een
proefschrift inhoudt, maar pappa heeft jullie gemist de afgelopen maanden. Strakjes gaan we weer
samen leuke dingen doen. Marjon, Joshua en Anna ik hou zielsveel van jullie.
Bedankt voor alles,
Bas.
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