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Dankwoordenboek 

Af’ke v (de -) [Af-ky] 1. Lieftallige zachte wegneemster van ruggengraat om laatste 
drankje niet te nemen. 2. Connected since 1998.
A’ndere-verdieping-mensen-die-het-gezellig-maakten o (de -) [Eerste Tweede Vierde 
Vijfde Zesde DB] 1. Anna van Duijvenvoorde 2. Janna 3. Vanessa  4. Dieuwke 5. Marieke 
6. Wery 7. Dilène 8. Gilles (hoezo dan?) 9. Helga 10. Stephen (verdieping Nijmegen) 11. 
Jacob (verdieping Groningen) 12. Bernard (verdieping Tilburg) 13 Birte 14. Femke. 15. 
Anil (Brighton) 16. J-R (Paris). 17. Timo (NIN) 18. Floris (Nijmegen) 19. Bianca.   
An’dré m (de -) [Anndree-san] 1. Laagstemmig Japans instrument om the line mee 
walken. 
An’dries  m (het -) [An-Dries Duh-Dries Dries-Sel-Man] 1. Vriendschap ontstaan tijdens 
het uitrollen van tapijtjes. Een ~ in iemand vinden tijdens het versturen van aardbeienge-
lei. 2. Humorgenoot. 3. TV-persoonlijkheid onder diverse artiestennamen. 
An’gès v (een -) [Ann-Yes!] 1. Ondefinieerbaar 2. Ondanks (1), zwevend om termen als 
dierbare vriendin, grapjes bestaan niet en “Is dat je moeder?”. 3. Bijzonder aangenaam 
woensdagavondsamenzijn (zie ook: Johan). Een tevreden ~ is geen onruststoker.
An’ne v (de -) [An-Nuh Birsak] 1. Oprechtheid met een vlinder(spoel) er op. 
An’nema’rie E. v [Annuh-Mah-Rie] 1. Donky Kong (of was het Bowser?) 2. Zichtbare 
schittering soms verborgen voor zichzelf.  
An’nema’rie Z.S. v (Ann-Nuh-Mah-Rie) 1. Het aanhebben van de (lol)broek. 
An’nelin’de v (de -) [Annelin-dy Vanderbrouc-ky] 1. Een niet-illusoire collegavriendin die 
niet weg te TMS-en is. 2. Verscheidenheid aan feestvreugde. 3. Bijzondere vlinder.
A’nouk v (het -) [Nouk Nou-ky] 1. Een vriendin waar men ook mee samenwerkt. 2. Jube-
laar. De avond verliep wat rustig en saai totdat ~ binnenkwam. 3. Het grootste kleine 
meisje, genietend van verandering in tijd.
A’N’T’ o (het -) [E-En-Tie] 1. Supportive 2. Menno 3. Frank 4. Jaap 5. Maarten 6. Mi-
chiel. 6. Fun and science in Beaune.
Bar’ga o (het -) [Garfagnana Lucca] 1. Toscaanse droomplek gecreëerd door Pietro en 
Marijke (en Flipje).    
Bart m (de -) [Bartholomeus] 1. Broedervriend 2. Elektrische voetenwarmer.  Het was 
een koude dag, gelukkig was ~ in de buurt. 3. Geduldige lieve bezoeker van plaatsen met 
een B.
Bas’ C.B. m (de -) [Bas-Zee-Bee] 1. Periodiek plezant samenzijn in de Koe (klinkt anders 
[zie Marte] dan het is [zie: De Koe]).   
Bas’ L. m (het -) [(Sch)Lagerveld] 1. Tegelijk zindelijk en bevriend raken 2. Paradoxale 
maag.
Bas’ O. m (de -) [B.A.S. Bastos] 1. Vriendschap ontstaan in de Koreaoorlog (of in Viet-
nam…of toch in WOII?). 2. Stimulatie tot creatieve genoegens. Wanneer ~ een balletje 
opgooit, is er geen pijl op te trekken welke richting hij op sjoelt!
Bas’ O2 m (de -) [Bastiaanos] 1. Vriendschappelijke tennisanalist/tennisencyclopedie.
Be’rit v (een -) [Beer-Rit First-Underscore-Evil] 1. Juno (zonder zwangerschap) 2. Blij 
met de afbeelding bij dit Dankwoord.
Co’ra v (de -) [Koor-A Mah-Druh] 1. Verantwoordelijk voor het ontstaan van het kind (en 
dit proefschrift) 2. Blijdschap om de realisering van een gelukkig tweede leven. 3. Eeuwig 
lief meisje.
Cor’win m (de -) [Kor-Win] 1. Het genieten van een café cortado op het strand in Barce-
lona. 2. [1] zouden we meer moeten doen!
Daa’n m (de -) [Daaaahhn Zultan] 1. Gemakkelijke leren stoel 2. Energieke co-ouder 
Lodewijk +.
De zes’de/der’de verdie’ping o (de -) [Duh-Zes-Duh-Slash-Der-Duh-Ver-Dieh-Ping] 
1. Fijne mensen: Tobias, Heleen S., Jessika, Heleen F., Hans, Dick, Gerard, Annette 
(!), Mark, Marieke de Vries (wat zou ze aanhebben op 10 april?), Marieke de Boer, Anne 
Rienstra, Jaap, Carly, Bram, David, Jeroen, Ben, Huib, Peter en de onmisbare Anna 
B-S.
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Do’rus m (de -) [Doh-Rushhh] 1. Klussende entrepreneur met grappige denkbeeldige 
zoutvaatjes.
E’lise v (een -) [E-Lee-sUh] 1. Zonder kunstmatige ingrediënten 2. Academische hapto-
noom.
El’len v (de -) [Ell-Uhn] 1. Onwrikbare koppeling tussen speelsterkte tennis en de ver-
dieping waar gewerkt wordt.
Flo’rus m (de -) [Flor-rush] 1. De luxepositie van vriend en familie in een. 2. Voorspeller 
van gemiddeld drie slagen. 3. Papa bear (zie: Jalin).
Fri’so m (het -) [Freeze-O] 1. Vriend woonachtig in Londen en in de Koe (zie: de Koe)
Ga’by v (de -) [‘Gah-Bie]1. Dankbaarheid voor al wat gegeven is. 2. Puur water in een 
gebroken emmer.
Gørenstrøm, Piet & Hein m (een -) [Pete-N-HijN-Geurenstreum] 1. Weldadige weer-
barstigheid in een werkelijke waan ontzongen in een gulle lach.
Guu’s m (de -) [Guus Guus-Taf] 1. Onverslaanbaar gewapend met munt en kopje.
Hil’de v (de -) [Hill-Duh Hil-Da-Go] 1. Vrolijke non-casuality 2. Affiniteit met Drenthe.
Hu’bert m (de -) [El-Huub Huberto] 1. The man who is on the case for you 2. Erelid 
NRA.
Hyl’ke m (de -) [Heal-Kuh] 1.Mogelijk broers samen geadopteerd uit Kameroen. 2. 
Het vallen van de bezem in de vijver. Ondanks dat dit verhaal niet beter is dan dat van 
Greetje en Rinus, heeft ~ het toch gelezen. 3. Vriendschap gevonden onder het genot van 
Chipito’s en Get a Life. 
Il’ja m (het -) [Eel-Ja Ily] 1. Founding father NCF 2. Werkvriend, waarvan bijzonder te 
genieten is op congressen. 3. Af en toe Super Mario.
In’ge v (de -) [Ingg-uh Inga] 1. Trots om de andere helft van zoiets moois te zijn. 2. 
Aanwezigheid van de ander in de felheid van de dag en in de duisternis van de nacht. 3. 
Mama-gans Jalin (zie: Jalin).   
I’rene v (de -) [Ie-Rehne Ai-reen] 1. Nieuwsgierige organizer 2. Twinkelgeoogde non-casu-
ality.
I’ris v (het -) [Ie-ris Ai-Rishh] 1. Vrolijke avond gegarandeerd 2. De hoop om nog lange 
tijd werkvrienden te zijn.  
Ja’lin v (de -) [Jah-Lin] 1. Nobelprijswinnares 2. Roland Garros finaliste 3. Blij (1 & 2 
zijn dan optioneel). 
Jan’ m (de -) [Jan Ja-Nus] 1. Verantwoordelijk voor definitie (2) bij Cora 2. Lief.
Ja’nneke  v (de -) [Jann-Nuh-Kuh Jah-Nus] 1. Blondine 2. Brunette 3. Red head 4. Pink 
5. Nagels.
Jas’per m (de -) [Jas-Puhr Sjass-Per] 1. Naast sociaal nu ook meer en meer qua werk 
met elkander verbonden.
Jel’le m (de -) [Yell-Luh] 1. Langzaam steeds verder weg wonende vriend. 2. Man van de 
leuke Jamie.   
Jes’sica v (de -) [Yes-Ie-Ka Jezz] 1. Asynchroon roken 2. Belofte dit boekje persoonlijk 
thuis af te leveren (m.a.w. ik moet meer langskomen!). 
Jit’ske v (het -) [Jit-Skuh] 1. Little voice going peep, peep, peep. 2. Het produceren van 
zeer grappige en leuke peep peep peeps.   
Jo’han m (de -) [Yo-Han] 1. Met het charisma van Hans van Mierlo. 2. Voorbeeld hoe 
je eigen weg te vinden. 3. Bijzondere vriend. 4. Grappiger dan de Swedish chef (en een 
betere kok).   
Jo’hannes m (de -) [Yo-Han-Nus Djee-Djee] 1. Dansende Papa bear van de groep. 2. Kom 
terug!
Jo’ram m (de -) [Joor-Ram] 1. Goed gekrulde aanwinst op o.a. de vrijdagavond. 
Ju’lia f (de -) [Juhl-Ia Juul Djoe-Ria] 1. Prinses Julia 2. Grappig 3. Mede-kynoloog 4. 
Heel verschillend en heel leuk.
Koe de o (het -) [Moeeehh-hoee] 1. De plek waar je weg kunt komen van alles om je 
heen; soms wil je ergens heen waar iedereen je naam kent.... Mogelijk gemaakt door 
Stephanie, Dave, Tox en Afke.
Lies’beth v (de -) [Lease-Bet Lizz-E] 1. Favoriete appeltje. 2. Mooi samenzijn met Daan 
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en Mira.
Le’a v (de -) [Lee-Ah] 1. Talentvolle lachende jongedame.
Lo’tte v (de -) [Lot-Tuh] 1.Fijne sociale, wetenschappelijke en sportieve aanwinst   2. Uit-
staande revanche op de stier.
Lu’cia v (de -) [Loeh-Tsie-Ja] 1. Klik klak klik klak klik klak (het geluid van het net op 
tijd binnenrennen op hakjes in het dankwoordenboek). 2. Zeer gewaardeerd Italiaans 
temperament. 
Mar’cus m (de -) [Mar-Kus Marcus-Maximus] 1. Aanstekelijke lach 2. Ongecompliceerde 
oprechtheid.
Mar’iam v (de -) [Mar-Jam] 1. Latest valuable addition to our group. 
Mar’lies v (de -) [Mahr-Lease] 1. Het synchroon verkorten en modeleren van haar (heb-
ben we al een nieuwe afspraak?).
Mar’te v (de -) [Mar-Tuh] 1. Het op de juiste manier interpreteren van (gesproken) woor-
den. 2. Meer samen eten!
Men’no m (de -) [Menn-O Menne-Pen] 1. Altijd lollig wederzien ondanks (te) lage fre-
quentie. 
Me’rel v (de -) [Meer-L] 1. Vrolijk fladderend in Westerpark.
Mike m (de -) [MaiK] 1. Xounding Xather NCF. 2. Xunny 3. Paarse stroopwafelbakker.
Mo’lenkrocht de o (de -) [Moh-Luhn-Krogt] 1. Mooiste tennisplek van Nederland, 
dankzij Jan, Petra en Karin.
Myr’iam v (de -) [Meer-Jam Murm-Y] 1. Lieve oud-collega in het verre oosten. 
Na’omi v (de -) [Nah-Omie] 1. Stoere jongedame!
Na’os m (de -) [Ney-As Nee-Os Nah-Os] 1. Broeder Naos 2. Man van sprankelende Shaw-
na. 3. Ongedateerde ticket naar Brasil. 4. Screaming ginny (wat later Fidel Castro bleek 
te zijn). 4. Titelkenner.
Nin’ke  v (het -) [Nin-Kuh] 1. You got to pick her up just to say hello. 2. Grappigste spe-
cialiste die er gaat komen.
Niels m (de -) [Nih-Ls Neh-Liz] 1. Naast collega, binnenkort ook tennispartner!
O’lympia v (de -) [Oh-Lympy-A] 1. De-opfleur-van-je-dag-werkvriendin. 2. Hopelijk voor 
altijd in Nederland (zie [1]). 
Pat’ric m (de -) [Pet-Rick Ped-Die] 1. Bruder-vriend woonachtig in Berlino und in 
meinem Herzen. 2. Piet en Hein connaisseur. 3. Van Sumazon tot papa-san. 4. Do the 
Boogaloo! 
Pel’le m (de -) [Pel-Luh] 1. Altijd goed gestemd.
Pim m (de -) [Pim Pim-Mus] 1. Fijne plaat die na elke keer luisteren beter en beter wordt. 
2. Zoh lekkuh druhppehltjuh uhn beetjuh lekkuh weet juh.
Proef’personen v (de -) 1. Aangename persoonlijkheden die met hun levendigheid ervoor 
gezorgd hebben dat de experimentator niet, ondanks megalomane projecten, een TMS-
spoel op eigen hersenstam heeft proberen te zetten. 2. De verschuiving van proefpersoon 
naar iets vriendschappelijks, waarschijnlijk syn-chroon lopend met de ontwikkeling van 
het Stockholm-syndroom. 
Promo’tiecommissie o (de -) 1. Onbaatzuchtig zestal dat energie en tijd steekt in het 
lezen van het proefschrift en promovendus van (hopelijke niet al te moeilijke) vragen 
voorziet. 2. Incidenteel bestaande uit prof. dr. C. Kemner,  prof. dr. K.R. Ridderinkhof, 
prof. dr. E.H.F. de Haan, dr. F.P. de Lange, prof. dr. P.R. Roelfsema en prof. dr. A.T. Sack.
Renée v (de -) [Ruh-Nee Ruh-Nee-Tjuh Piep] 1. Mijn liefde 2. Ontroering 3. Schoonheid. 
4. Pinguïn.  Een ~  is als honing voor de (spreekwoordelijke) ziel.
Ri’chard  m (de -) [Rie-Sjard King-Richard] 1. Inspiratiebron om voor de wetenschap te 
kiezen. 2. Bijzondere sociale vogel (en wel een eerste waarneming!).  
Rin’da v (de -) [Rin-Dah] 1. Arrr, meer dansen in Amsterdam! 2. Interesse!
Ro’gier m (de -) [Roh-Gier] 1. Slappe lach vriend Hihihihi hahaha ~ hehehe hihi!
Rom’ke v (de -) [Rom-Kie] 1. Combinatie van Surf en Science.  
Rolf m (de -) [Rohl-ff] 1. Fore! 2. Lolbroek, maar dan wel een broek van de juiste stof en 
in het juiste model.
Ro’nald m (de-) [Roh-Nald] 1. De vriendelijke buurman, die altijd klaarstaat.
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Roy m (de -) [Rooi Roj] 1.Louter genoeglijk bijeenzijn op den vrijdag.
Ru’ben m (de-) [Ruh-Bun] 1. Het genoegen iemand tegen te komen op onverwachte mo-
menten.
Sa’ra v (de -) [Saa-Ra] 1. Jippie!
Sa’rah v (de -) [Sah-Rah Saar La-Lah] 1. Verhuizing van mijn huis naar mijn hart. 2. 
Professioneel inpakken van spullen (Zwolle-Groningen-Glasgow-Goningen-Göttingen-
Groningen-Amsterdam-Groningen-Amsterdam-Berlijn-Groningen-Amsterdam-Amster-
dam-Amsterdam-Amsterdam). 3. Een mooie westerparkvreugde.
Sen’nay m (de -) [Zen-Nay] 1. Oprecht in aardigheid 2. Bestuurder van 4-persoonsauto 
gevuld met elf mensen. 3. Een meisje kan dus ook!
Si’mon m (de -) [Sjie-Moh-Nusj Bang-A-Liet-O] 1. Collega die vriend werd. 2. Vriend die 
collega werd. 3. Samen bezoek brengen op Princeton. 4. Titelkenner.
Sjoerd m (de -) [Sjoeh-rd Sure-D] 1. Altijd-goed-vriend 2. Het genieten van de Aziatische 
zon 3. Kunst in Kreutzberg.
Smit, de familie o (de-) [Duh-Fah-Mie-Lie-Smit] 1. Dank voor gezelligheid en de fijne 
plek om heen te gaan. 2. Jan 3. Ineke 4. Annemieke 5. Jan en Annemarie.
Southern Harmony and Musical Companion o (the -) [Luister] 1. Muziek. 
Ste’ven m (de -) [Steef-Uhn] 1. Vriendschap op het eerste gezicht (vrij uniek in jouw 
geval). 2. Rode wijn bevlekking 3. Kruiwagen voor de wetenschap. 4. Altijd paraat  voor 
ondersteuning. 
Su’zanne v (de -) [Zuh-Zan-Nuh] 1. Vrolijke blauwe ogen die nu in het zuiden rondki-
jken.
Sven m (de -) [Sf-Ehn] 1. Vrolijk en voor altijd jong.
Tennisteam o (het -) [Ganz-Locker-Auf-Die-Beine] 1. Veel plezier op en buiten de baan 
met Pim, Anne-Marie, Erika, Sanne, Bas, Robert en Mariska.
Tink’a v (de -) [Tink-Ah Tink-Y] 1. “Mijn ontdekking” 2. Spontane vrolijkheid.
To’mas m (de -) [Toh-Mas Duh-Knaap] 1. Fijne buurman. 2. Andere universiteit maar 
nooit meer weg (zie [3]) 3. Ma-Do: VU, vrijdag: UvA! 4. Meer samen eten.
TOP m (de -) [Tohp] 1. Bert 2. Michel 3. Nico 4. Rene 5. Marcus 6. Thomas (de ex-Topper 
inmiddels) 7. Jasper. 8. Marco. 9. George. Allen Toppers!
Tox m (de -) [Toh-Kss] 1. Zeer sociale goed gemanierde van-alles-weter. 
Vergeten namen o  (de -) 1. Lieve en aardige mensen buiten het kader “promoveren 
in de periode 2007-2012”! (denk bijvoorbeeld aan Jaap (50 roem!), Josje (meer samen 
vogeltjesdansen!), Marijke (mooie grappige vampier!), Martijn (mede-tinus!), Els (geliefde 
“huisgenoot”), Anna de W., Feyko, Joke, Anke, Daan, Aisha, Meike, Daan, Machteld en alle 
anderen). 
Vic’tor m (de -) [De Don] 1. Bewondering voor wetenschappelijk intellect 2. Het bieden 
van een ogenschijnlijk makkelijke oplossing voor een moeilijk probleem 3. De kunde van 
altijd jezelf blijven. 4. Erg grappig (zie ook [5]) 5. Van alle (neuro)martken thuis (denk 
aan: tropische synchroonzwemmer, Japanse zanger of tafelkleeddanser). 
Vic’tor m (de -) [McChung] 1. Australian-Chinese-English-Irish-Spanish friend 2. The 
quality of being able to make fun of nearly everything.  
Wende’lien v (de -) [Wenn-Ie] 1. Gedoogster van “het fenomeen” in haar omgeving. 2. 
Mulher elegante.
White album o (the -) [Weit-El-Bum] 1. John. 2. Paul 3. George 4. Ringo. 
Will’em m (de -) [Will-Uhm] 1. Zie p.12 figuur 1.2b in de ventral stream (en hij is zelfs 
nog leuker dan hij er uit ziet).  
Yai’r m (de -) [Ja-Ier] 1. Big in Japan 2. Werkvriend die na de VU toch naar Amsterdam 
wilde. 
Y’me m (de -) [Zod] 1. Vriendschap met gevoelstemperatuur van familie. 2. Mooi 
#$#mannetje (inmiddels letterlijk!) 3. Man van lieve Car-Lee en papa mooie Mats en Ole.  
     


