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DANKWOORD D 

Tenslottee wil ik achter in mijn proefschrift de mensen noemen wie mijn leven 

gedurendee mijn AIO-bestaan hebben veraangenaamd. Natuurlijk ben ik mijn 

promotor,, Wytse, veel dank verschuldigd. Ik ben nog steeds verbaasd dat jij het 

hebtt aangedurfd om mij een promotieplek aan te bieden, terwijl ik kant nog wal van 

dee neurobiologie wist. Tijdens mijn promotie heb je me de vrijheid geboden om, 

uiteraardd in overleg, mijn eigen onderwerp te kiezen en mijn eigen ideeën te 

ontwikkelen.. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Bovendien ben je altijd 

bereidd (als je tijd hebt) om een zin of gedachte nog eens te helpen herformuleren. 

Duringg my Ph.D. project I enjoyed the hospitality of Frances Edwards during 

myy short visit to her lab in London. I am happy to have you as a member of my 

Ph.D.. committee. 

Inn May 1998 I visited the lab of Richard Miles at Institut Pasteur in Paris. Ivan 

Cohenn taught me some French and how to be patient to make intracellular and unit 

recordings.. Although I did not use this technique during my Ph.D. work, I learned 

aa lot from the experience and enjoyed Paris. 

Al ss natuurkundige tussen de biologen. Dat leek gevaarlijk, maar het is me 

eigenlijkk erg goed bevallen. Misschien hangt het van de biologen af. Taco, ik weet 

datt dit de eerste bladzijde van dit proefschrift is die jij leest (als je de rest al leest), 

duss ik zal met jou beginnen. Ondanks je snor, ben je toch altijd een beetje de wijze 

mann van het lab. Vooral in het begin heb ik al mijn domme lekenvragen steeds aan 

jouu en Phaedra gesteld en ik kreeg meestal nog nuttig antwoord ook. Nu kunnen 

wee ons gelukkig beperken tot de voetbalpraat op maandagochtend. Met Phaedra, 

enn later met Susan, kon ik altijd de frustraties delen over mislukte experimenten. En 

heell  soms konden we dan jubelen om een of ander in onze ogen geniaal 

experiment.. Susan, ik vind het erg leuk dat je mijn paranimf bent en ik hoop dat je 

hett nog even volhoudt totdat volgend jaar ook jouw boekje af is. Maar ook met 

Dave,, Elmar, Hans, Hans, Ingrid, Michiel en Twan en de andere labbewoners heb 

ikk een erg leuke tijd op Anna's Hoeve gehad. 

Hett illuster oratorisch dipuut S.E.S.A.M. is op deze pagina niet weg te denken. 

Ookk al heb ik de laatste jaren wat minder tijd gehad om te komen borrelen, de ski-

enn zeilvakanties met de oude garde waren altijd erg goed. En het afgelopen 19e 

lustrumm was natuurlijk super. Ik heb nu al zin in het eeuwfeest. En Wieke, ik ben 

blijj  dat je weer terug in het land bent om mijn paranimf te kunnen zijn. Ik hoop dat 

jee hier snel een leuke baan vindt. 

Opp een misschien tikkie late leeftijd heb ik het voetbal als sport ontdekt. Er blijkt 

nietss leukers te zijn dan na een week geploeterd te hebben op dit proefschrift op 
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eenn grasveld achter een bal aan te rennen. Een groot deel van dat plezier is te 

dankenn aan de altijd gezellige dames 1 en 2 van D W A en natuurlijk Han. 

Eenn andere goede manier om de zinnen te verzetten is lekker eten. Met Eric en 

Annee hebben we geprobeerd alle leuke eettentjes van Amsterdam te bezoeken. We 

zijnn een heel eind gekomen, maar gelukkig is de lijst nooit af. Binnenkort kreeft in 

Boston? ? 

Natuurlijkk dragen ook papa en mama en Anieke en Herman bij aan mijn plezier. 

Ikk ben de laatste tijd niet meer zo vaak in Krimpen geweest, maar we vinden altijd 

well  een tijd en een plaats (waar ter wereld) om elkaar te zien. 

Enn tenslotte, de belangrijkste: Laurens. Ik zal hier geen genante liefdesverklaring 

afleggen,, maar iedereen mag best weten dat zonder jou het leven verschrikkelijk 

saaii  zou zijn. 
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