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Dankwoord 
 

En dan nu het bestgelezen (want meest begrijpelijke) deel van dit proefschrift: het 

dankwoord. En omdat ik niet zo vaak de gelegenheid krijg om iedereen te bedanken die 

dat om wat voor reden dan ook verdient, neem ik het er nu maar even van... 

 

Ten eerste wil ik natuurlijk mijn promotor bedanken. Marian, als AIO zonder officiële 

copromotor ben ik erg blij dat je ondanks de drukte altijd ruimschoots de tijd nam voor 

mij en mijn project. Ik heb veel van je geleerd en wil je bedanken voor de goede 

samenwerking en de ruimte die er was om me binnen en buiten de wetenschap te 

ontwikkelen. 

Maar wetenschap wordt niet bedreven in je eentje achter een labtafel of computer 

met af en toe een voortgangsgesprek; het is een teamsport bij uitstek. Ik ben dan ook 

blij met alle vaste en tijdelijke bewoners van Anna’s Hoeve die dat team om me heen 

hebben gevormd. Ten eerste natuurlijk Henk, onmisbaar voor het tot stand komen van 

dit proefschrift. Zonder jouw hulp had ik geen stroompje gemeten. Bedankt voor al die 

keren dat je hoofd om het hoekje stak met de vraag “Lukt het een beetje vandaag?”. 

Maar ook de rest van de Joëls-groep: Els, rots in de branding voor materiaal, bestellingen 

en handleidingen, en niet te vergeten fervent koffiehoekbezoeker (hoewel de tweede 

verdieping toch echt te ver weg is). Dat laatste geldt ook voor Rob, die wel nog vaker 

zelf mag experimenteren op woensdag-taartdag. Edwin, een onuitputtelijke bron van 

triviale informatie, als ik een keer mee ga quizzen wil ik wel bij jou in het team. Lutz, I’m 

happy that my calcium channel in situ’s could help to shed some light on the amygdala 

as well. Pu, don’t stress yourself or your subjects too much in Nijmegen, and good luck 

with your thesis. Zhou Ming, it’s nice I could leave my setup in good hands when I went 

to Leiden and Iowa. Harm, de leuke stage die ik (alweer jáááren geleden) bij jou heb 

gelopen was een van de belangrijkste redenen voor mij om te besluiten AIO te worden. 

Henk, Harm, Paul, Marian, Deborah, Joe en Pieter, oftewel het chronische stress-team: 

bedankt voor de gezamenlijke inzet. Ook voor ons was het niet altijd even relaxed die 

weken... 

Een aantal ex-collega’s wil ik nog bedanken (hoewel ik zeker weet dat ik hier 

mensen ga vergeten): Annelies, die als geen ander wist hoe belangrijk theepauzes zijn. 

Els (van Riel), mede dankzij jou had ik een leuke start in de wetenschap. Jammer dat jij 

al zo goed als weg was toen ik mijn AIO-schap begon. Pascal, bedankt voor je hulp bij 

mijn eerste pogingen tot patchen. Qin, I’m sorry I didn’t publish anything in Nature like 

you predicted... I’m still proud of my nickname, though! 

Kamer 4.22 is al jaren een begrip. Aan alle (ex)inwoners van die kamer: bedankt 

voor de interesse in elkaars experimenten en leven buiten-het-lab, voor de afleidende 

mailtjes en sterke verhalen, voor de muziek (radio aan, radio uit) en al die andere dingen 

die kamer 4.22 tot het walhalla van de Anna’s Hoeve-AIO maken. Deborah, Solange, 

Karin: bedankt voor de gezelligheid. Mike, good luck with your PhD and I hope you’ll 
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learn to appreciate the Dutch weather. Charlotte, ik heb altijd tijd voor een foto van een 

schattig diertje (of twee). Felisa, ik laat met plezier mijn bureau-bij-het-raam voor je 

achter. Succes allebei met jullie proefschriften, en natuurlijk met de observaties en de 

kruiswoordpuzzels! José, de stimulans voor de dagelijkse conditietraining na de lunch, 

hoewel Stijn op een gegeven moment wel te zwaar werd om naar boven te sjouwen. 

Olof, ik heb je niet in kunnen halen, gelukkig kon ik daardoor de kunst van het 

promoveren nog een laatste keer afkijken. Bedankt dat je altijd klaar stond voor een 

praatje over werk of politiek. Maar wanneer word je nou eens lid van de goeie partij?  

Ook de studenten en andere gasten die kortere tijd in onze groep hebben 

rondgelopen, en natuurlijk alle mensen van de andere SILS-CNS groepen: bedankt voor 

de borrels, praatjes, het lenen van materiaal, etc. etc.  

 

Er gaat niets boven Anna’s Hoeve (ik heb er niet voor niets ruim 9 jaar rondgelopen) 

maar gelukkig werd ik ook verder van huis goed opgevangen. Onno, in mijn weken 

(maanden) in Leiden heb ik erg veel van je geleerd, en bovendien was het altijd gezellig. 

Dank voor je enthousiasme en je altijd nuchtere “De data zijn de data...”. Verder stond 

gelukkig Siem altijd voor me klaar met niets dan geduld bij al mijn domme vragen. Ook 

Peter en Servane: bedankt voor jullie hulp met de in situ’s. Maarten, ik ben blij dat mijn 

geïnjecteerde ratjes meerdere doelen hebben kunnen dienen. De rest van het Leidense 

lab bedank ik voor alle behulpzaamheid en gezelligheid. 

Even a bit further away, in the City of Iowa City, I managed to feel at home quite 

fast. Johannes, thank you for giving me, and later Diana, the opportunity to do the 

Western blot experiments in your lab and for always taking time to discuss my latest 

results. And of course many thanks to you, Mary, Hans and the boys for letting me stay 

in your house for a while. Diana, I’m very happy that you could go to Iowa to finish the 

experiments, even though you had to deal with snowstorms while you were there. 

MingXu, thank you for teaching me the Western blot technique and being very patient! 

Jason, thanks for the fridaymorning-ratheads and your Western blot-advice. I’d like to 

thank all other ‘inhabitants’ of the Hell-lab for their practical help, the discussions, and 

for making me feel welcome in that strange country. But of course it’s important to have 

some fun outside of the lab as well. Ivar, Steve and André: Danke, thanks and bedankt, 

respectively, for a great time in and around Iowa City! Baseball-games, barbecues, 

movies, and being pulled over on the highway are all a lot more fun with other people 

than alone. And thanks to you I’ve learned a valuable life-lesson: where-ever there are 

beers and some nice guys to drink them with, I will be ok. 

 

Natuurlijk wil ik hier ook een heleboel mensen van buiten het lab bedanken. Omdat de 

weg naar een doctorstitel niet altijd over rozen gaat, en er dus regelmatig afleiding en 

ontspanning nodig is. 

Als ik het druk heb, werk ik efficiënter. Veel dank voor mijn efficiëntie gaat 

daarom uit naar de Amsterdamse afdeling van de beste politieke partij van Nederland 



Acknowledgement 

 139

(als ik al die SP’ers bij naam ga noemen, wordt m’n proefschrift veel te dik...). ROODjes, 

bedankt dat ik, ondanks de in dit boekje beschreven dierproeven, een tijdje jullie 

voorzitter mocht zijn. Gelukkig ben ik nog lang niet te oud om mee te doen. SP Noord, 

niets is zo leuk als strijden voor een betere wereld in je eigen buurt (vooral als er af en 

toe succes wordt behaald). Op naar de grootste partij in ons stadsdeel! Het Amsterdamse 

bestuur (en webteam): het is goed te weten dat er een groep mensen is die keihard 

werkt aan een geoliede SP-afdeling in een sociaal Amsterdam. Bovendien is het erg leuk 

om daar deel van uit te maken. 

Maar zelfs op een combinatie van wetenschap en politiek kan een mens niet 

leven: daar moet muziek bij. En wel in verschillende smaken. Lieve leden van het 

Particolartekoor (en Joost!), elke donderdagavond ben ik eigenlijk te moe om te zingen, 

maar een paar uur later kom ik met meer energie Crea weer uit dan ik er binnen ging. 

Bedankt voor de mooie stukken, leuke optredens en natuurlijk de koorweekenden die zo 

vol zitten met muziek (kaartenhuis!) dat ik niet eens tijd heb om aan ratjes te denken. 

Een iets ander muziekgenre trekt me jaarlijks naar Biddinghuizen, hoewel het me daar 

allang niet meer alleen om de muziek gaat. Aan alle mede-Lowlandsgangers en 

tent(enkamp)genoten door de jaren heen: als ik op een zaterdagochtend in augustus 

weer met een brak hoofd, een schorre keel en een blik lauw bier temidden van een 

kudde vrienden van onze tent naar het festivalterrein loop, ben ik domweg gelukkig in 

een modderstraat. We llov you! 

 

Dat het TBL in Oss een magische plek is, is algemeen bekend. Behalve een leuke tijd, 

een diploma en een man, heb ik er in elk geval ook vrienden aan overgehouden. 

Laurens, misschien wel een van de weinigen die iets van dit boekje zou kunnen 

begrijpen. Bedankt voor al die jaren vriendschap, en op naar jouw promotie! En als jij en 

Nienke nog eens verhuisd moeten worden, weten jullie me te vinden... RamP, natuurlijk 

kunnen we als schoon-neef-en-nicht niet meer om elkaar heen, maar ik heb zo het idee 

dat we anders ook wel vriendjes waren gebleven, wat jij? Bedankt dat je mijn paranimf 

wil zijn. En die Ramses bleek ook nog leuke zusjes te hebben. Varna de Parna (en Tom), 

als je een logeerzolder in Amsterdam nodig hebt, weet je ons te vinden. En je mag me 

altijd lastig vallen met vragen over hersenfuncties, al weet ik er veel minder van dan jij 

soms denkt. Mijntje en Remy, voor jullie is onze logeerstudeerkamer altijd gereserveerd. 

Zeker als we af en toe worden terugbetaald met een logeerstudeerkamer in Oss. 

Maar gelukkig bleek het in het grote enge Amsterdam ook goed mogelijk vriendjes 

te maken. Erna en René, er gaat niets boven Noord, en al helemaal niet als je daar af en 

toe met vrienden bij Ot en Sien kan zitten... Wat we trouwens nodig wat vaker moeten 

doen, ook al moeten jullie er tegenwoordig een stukje verder voor fietsen. Arjan en 

Marieke, ook mede-Noorderlingen, hoewel af en toe uitwaaien bij Arjan op Texel ook niet 

verkeerd is. Succes met jullie beider boekjes; van die van Marieke ga ik waarschijnlijk 

niet veel begrijpen, maar bij de modderboringen van Arjan kan ik nog een poging 

wagen... Roozz, vanaf de haai hebben we ons samen door de studie gelachen (daahaag, 
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koekoeksbloem), geroddeld, gezwommen. Ik vind het nog steeds jammer dat je 

helemaal overzees bent gaan wonen, maar natuurlijk zijn weekendjes in Cambridge met 

jou en Bart (en ...) helemaal geen straf!  

 

Omdat Daniël en ik allebei van beneden de rivieren komen, heb ik de luxe van een flinke 

voorraad familieleden. Families Van Gemert, Langeveld, Peters en Van Leeuwen, bedankt 

voor de DUC-dagen, volleybaltoernooien, feestjes, barbecues, enz., enz., enz. En 

natuurlijk voor jullie interesse in mijn werk, op familiebijeenkomsten vaak bondig 

samengevat tot “ratjes pesten”. 

Bert en Gerrie, jullie zijn de beste schoonouders die ik me kan wensen. Maar jullie 

moeten wel ophouden te denken dat iemand die biologie heeft gestudeerd opeens alles 

weet van planten, ziektes en bètawetenschappen in het algemeen. Ras, er zijn behalve 

mijn eigen familieleden maar weinig mensen die ik meer dan de helft van hun leven ken, 

een klein beetje een klein zusje ben je wel (hoewel natuurlijk veel groter dan ik...). Geert 

(zonder steert), het is wat hè, tussen die radicale Petersen met sterke meningen over 

politiek en Pearl Jam. Gelukkig lusten ze wel gewoon bier. Simone, nu je weer normale 

werktijden hebt, moeten we nog veel vaker uit eten in Amsterdam. Of wil je dan nu de 

verschillende supermarkten langs om een rapportcijfer te geven? Peter (met steert), als 

ik nog eens verlegen zit om 10 potten pindakaas, ben je de eerste die het hoort. Thom 

en Eef: vele vakanties, vele concerten, vele kroegentochten en vooral veelvuldig gewoon 

hangen op jullie bank: bedankt dat Daan en ik een tweede thuis hebben in Nijmegen. 

Eefje, ik ben blij dat jij mijn paranimf wil zijn, en niet alleen vanwege je blauwe band. 

Kleine grote zus Marike, bedankt voor al je grote-zussen-zorgen en je 

sollicitatieadviezen. En dat je nietsvermoedende mensen op mij afstuurt omdat ik “zo 

leuk over onderzoek kan vertellen”. Lobke, dat er nog maar veel gezongen mag worden 

bij kampvuren of anderszins. Grote grote zus Aafje, het is altijd leuk croissantjes - of 

Tibettaans gerstebrood - eten in den ochtend bij Aafie. Een kleine autovakantie op de 

terugweg van een congres in Wenen is trouwens ook altijd leuk. Do ist der Bahnhof! 

’s Pap en ’s mam, als iemand mij vroeger verteld had dat ik nog eens in het 

openbaar mijn proefschrift zou moeten verdedigen, had ik me vast voorgenomen nooit 

aan die hele promotie te beginnen. Dat het nu toch zo ver gaat komen, is voor een heel 

groot deel aan jullie te danken. De combinatie van “As ge nie mèr kunt, kunde alted nog 

efkes” en “Je kunt niet meer doen dan je best” heeft blijkbaar een redelijke mix 

opgeleverd. Bedankt voor... ALLES! 

 

 

Daniël, mijn man(neke), jij bent de mooiste en de leukste liefste schat van allemaal en 

als wij maar bij elkaar zijn, komt altijd alles goed. ���� ���� �	
���� �	��� 	�	, je 

weet toch... 

 

Neeltje
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wou nog iets zeggen maar ik weet niet meer 
dan was het zeker niks 

 
Spinvis 


