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Dankwoord d 

Nett als het leven kent onderzoek pieken en dalen, maar vooral gemiddelden. Gemiddelden heb 
ikk moeten ontwijken. Grote verschillen hebben echter een nadeel, want die kosten power in je 
berekening.. Die power moet je leveren wil je de schommelingen kunnen handelen. Dus hoe 
dieperr het dal wordt, hoe hoger de top moet zijn, mits je genoeg power kan leveren. En voor-
all  die dalen in mijn onderzoek leken soms bodemloos. De slogan: "alles kan, maar nix werkt" 
hebb ik vaak geschreeuwd na weer een bijna gelukt experiment. Mijn onderzoek verliep vol-
genss de tien-procent-regel. Eén op de tien experimenten lukt. Die andere negen lukten bijna, 
bijnaa helemaal, hadden nooit kans van slagen of gingen als idee al de trash in. Maar ondanks 
datt ligt het er dan toch eindelijk: het proefschrift. Ja, zeg maar na: PROEFSCHRIFT. En nog 
well  in een papieren versie. Wie had dat kunnen denken. Voordat ik ga aanschouwen hoe hoog 
eenn top kan zijn op het dak van de wereld in Nepal, wil ik eerst iedereen bedanken die me door 
dee dalen heen heeft geholpen, met mij het uitzicht op de toppen heeft mogen aanschouwen en 
heeftt bijgedragen aan de power om dit alles waar te kunnen maken. 

Denise,, thank you for your unlimited enthusiasm and girl power. You taught me science. I still 
owee you the stake for my last lost bet. Cheers. 
Sandra,, je bent een maand voor mij begonnen, ook als OIO, en de afspraak (of was dit een 
weddenschap)) datje dus eerder moest promoveren heb je met glans waargemaakt, ook al 
duurdee het bij ons allebei ietwat langer dan de "four years, no more-policy". Gaan we nog een 
keerr stoelen racen? Dat er mensen zijn die je Pa noemen, Ronald, daar heb ik alle schuld aan. 
Ikk doe verwoede pogingen om daarmee te stoppen. Don't tell me. Allebei bedankt voor de 
broodnodigee in- en output en voor julli e optreden als paranimfen. 

Robert,, you probably do not realize that the sunny beach day and Barbar evening on your 
birthdayy yielded the brainpower to persevere in the project when it struck my memory and me 
thee day after. 
Omee Roderiguez, je virtuele vrijdagmiddag sessies op je sofa zal ik gaan missen. Dank voor 
jee adoptie. Leonie, vak oost, zuid of west. Komt het err nog ooit van? Je durft het niet hè? Wout, 
bijj  de geluiden die er af en toe uit het lab kwamen had ik een verdacht gevoel van herkenning. 
Heeftt er al iemand therapie aangeboden? All e drie bedankt voor het oprichten van club BB. 
Niett Big-Brother, maar Club Barlow-Beijersbergen. Daar hebben we toch dik een jaar prettig 
samengewerkt,, tot het moment dat julli e vrij plotseling allemaal genomineerd werden en het 
huiss verlieten. Als nomade ben ik daarna door de klapdeuren getrokken en heb aangeklopt bij 
dee Berns groep. Ik wil iedereen uit de Berns groep bedanken voor de opname in de groep en 
hett tolereren van mijn af en toe ongecontroleerde geluiden. Ooit zal ik uitleggen wat die alle-
maall  betekenen. Ton, als Master wil ik je bedanken datje mijn promotor bent. 

Weddenschappenn hebben altijd een belangrijke plaats gekregen. In de eerste plaats in mijn 
experimentenn en daarmee in mijn hele onderzoek, maar ook daarbuiten. Weddenschappen heb 
ikk gewonnen en weddenschappen heb ik verloren. En ja, ik weet het, ongeremd op alles wed-
denschappenn afsluiten, DAAR gaat de wereld aan ten onder. Deze informatie was gratis, de 
volgendee kost circa 1 gulden per minuut. Ralfs, jou fles Remi is de mijne. Daar heb ik bewijs 
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voor.. Wanneer gaan we die ons meester maken? Schuldig ben ik aan Renée. Had ik nou mijn 
eerstee kind verwed, of was het mijn eerste paper? ben het ff vergeten, maar het moet die zon-
nesteekk zijn geweest, die ik op Texel heb opgelopen. Harald, experimenten afkopen is vragen 
omm problemen. Daarmee erfje de "experiment van de week-trofee" en moetje me beloven dat 
jee over de bijbehorende nominatie waakt. Die ligt bij jou in goede handen denk ik, maar voor 
nietss gaat de zon onder. Kunnen we nog iets inzetten op het aantal keren dat je de trofee gaat 
winnen?? Flesje whisky misschien? Verder alle collega's en ex-klumpen van H5 die ik niet met 
naamnaam genoemd heb, bedankt. 

Dee studenten die ik heb begeleid wil ik bedanken voor hun inzet. Grace, je trof me niet op het 
bestee moment, maar ondanks dat heb je je volledig ingezet en het resultaat staat. Zet hem op. 
Diana,, toen je aan mij ging uitleggen welke experimenten je aan het doen was, wist ik het 
zeker.. Een AIO in spe. Ik heb er alle vertrouwen in. 

Specialee dank aan de mensen uit het muizenhuis. Mijn promotie was er nooit geweest zonder 
julli ee inspanningen. Rene, Karin & Karin toverden uit mijn gemanipuleerde cellen en DNA 
multi-kleur-muizen.. Loes, voor het op de wereld zetten van mijn kinderen, desnoods op zater-
dag.. Hoe vind je trouwens de kleur? Jij weet wat de inzet van deze afspraak is. Fina, Tanya en 
Sjaakk wil ik bedanken voor het verzorgen van mijn kinderen en Nel voor de beginselen in mui-
zenn kruisen met bijbehorende zwangerschapstesten. Paulus bedankt voor de cursus "uitnokken 
voorr gevorderden". 

Schuldd heb ik ook aan mensen buiten het werk. Op de eerste plaats wil ik mijn vrienden bedan-
ken.. Misschien realiseren julli e het niet, maar de her-herinneringen, discussies, café bezoeken, 
ongeremdee onzin en diepgang tot ver na zonsondergangg hebben me er doorheen geholpen. Dat 
err nog veel mogen volgen. Het fïsje draag ik aan julli e op. Proost. 
Papp en mam, broers en zussen bedankt voor de stille kracht. 

Voorr de laatste weddenschap moet ik me richten tot de stem in mijn hoofd. Eerlijk verloren, 
enn de inzet weet ik maar al te goed. Daar moeten we het nog eens over hebben op het dak van 
dee wereld. 

Tott slot, Katinka en Tammy, bedankt voor de nodige therapie in woord en geschrift. Jullie zijn 
getuigee geweest van mijn opzoekwoede. De woordenboeken op het secretariaat heb ik meer 
geraadpleegdd dan me lief was. Rest mij nog te citeren uit een woordenboek. 
Fatalisme:: "noodlotsleer" voor de mensen die daar nog aan mochten twijfelen. 
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