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Hofstadter’s Law states that everything takes longer than you think it will, even when you take 
into account Hofstadter’s Law.
Douglas Hofstadter
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Thanks!

Als ik dit schrijf, ben ik al bijna drie jaar uit het 
lab weg. Het heeft lang geduurd voordat ik me 
erbij neer kon leggen dat ik nooit meer in een 
lab zal werken, al heb ik nooit getwijfeld aan 
mijn beslissing om iets heel anders te gaan 
doen. Ik zal de onzekerheid, de eindeloze 
hoeveelheid werkbesprekingen, de altijd 
aanwezige druk om te moeten publiceren en 
het gebrek aan concrete resultaten allerminst 
missen; maar de wetenschap zelf, de unieke 
sfeer op het lab en mijn geweldige collega’s 
zeker wel! Want hoewel ik er tijdens de laatste 
jaren van mijn OIO-tijd langzaam achter 
gekomen ben dat ik er misschien niet op de 
juiste plek zat, realiseer ik me dat een lab een 
prachtige en buitengewone werkomgeving is 
die je nergens mee kunt vergelijken. 

Dat ik het volgehouden heb, is voor een 
belangrijk deel te danken aan de mensen om me 
heen. Allereerst natuurlijk Laura, die het begreep 
als ik langer moest werken en weer tijd met z’n 
tweeën inleverde om die ene belangrijke proef 
af te ronden. Je was eigenlijk altijd begripvol, 
zelfs toen ik een aantal potjes met van huid 
ontdane muizen mee naar huis nam omdat ze 
gedurende twee dagen om de paar uur in een 
andere kleurstof moesten. Gelukkig vonden we 
tussendoor nog tijd om samen leuke dingen 
te doen, iets wat ik hoop nog lang te kunnen 
volhouden (met of zonder kinderen ).
Bedankt dat je er altijd voor me bent, ik hou 
van je! Dat geldt ook voor mijn ouders: jullie 
hebben me onvoorwaardelijk gesteund en zijn 
tot het einde toe belangstellend gebleven, ook 
al kregen jullie een steeds korter antwoord 
toen jullie me voor de zoveelste keer bezorgd 
vroegen of ik ‘nu niet eens iets zou moeten 
publiceren’. Verder hebben ook mijn broers, 
schoonouders, opa, oma’s, vrienden én hun 
inmiddels indrukwekkende verzameling koters 
(op moment van schrijven tel ik er vijftien, 
waarvan drie onderweg) bijdragen geleverd die 

ik niet in tabellen of grafi eken kan uitdrukken. 
Bedankt allemaal! En Jaap, super dat je mijn 
paranimf wilt zijn, ik kan me geen beter iemand 
voorstellen om naast me te hebben!

En dan nu mijn collega’s, die de afgelopen 
jaren op het NKI draaglijk hebben gemaakt. 
Het is een fl inke lijst, een van de mooiere 
consequenties van het feit dat ik er zo lang heb 
gezeten. Maarten, ik zal uiteraard met jou 
beginnen. Ik vraag me af wie er vaker heeft 
getwijfeld of dit boekje er wel zal komen: jij of 
ik. Maar het ís er gekomen, en dat is voor een 
substantieel deel ook aan jou te danken. 
Bedankt voor je geduld in de laatste jaren, en 
voor het feit dat je me nooit écht opgegeven 
hebt. En bedankt voor de kans die je me acht 
jaar geleden gaf om aan Ring1b te werken, al 
had ik nog niet de onderzoekservaring die bij 
een beginnend OIO op het NKI paste. Je mailde 
me ooit eens dat het niet meevalt om een 
grote onderzoeksgroep te leiden en ‘dat ik het 
zelf maar eens moest proberen’. Dat laatste 
komt er met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid nooit van, maar ik wens jou 
in elk geval het allerbeste met je onderzoek in 
de komende jaren. Willem, jij trok me op je 
eigen unieke wijze door het eerste jaar heen en 
wijdde me in in de wondere wereld van het 
wetenschappelijk onderzoek. Het feit dat ik je 
zelfs in mijn laatste jaar nog citeerde 
(‘Concentreer je, vent!’), zegt veel over de 
positieve indruk die je hebt achtergelaten. Al 
hebben we elkaar inmiddels wat uit het oog 
verloren, ik ben je nog steeds dankbaar voor je 
begeleiding in dat belangrijke eerste jaar. Stijn, 
jij bent daar natuurlijk onlosmakelijk mee 
verbonden geweest en het is maar goed dat je 
na een jaar vertrok, anders had dit boekje écht 
nooit afgekomen; het heeft me zeker drie jaar 
gekost om jouw prutswerk recht te zetten... 
Nee, zonder gekheid: we hebben enorm 
gelachen en ook jouw bijdrage in dat eerste 
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jaar was niet te onderschatten! Sofi e, de laatste 
paar jaar waren in elk geval qua gesprekken de 
interessantste en daar ben jij grotendeels 
verantwoordelijk voor. Je bent een prachtig 
persoon en een geweldige onderzoeker, een 
combinatie die niet heel vanzelfsprekend is. Ik 
ben dan ook trots dat je mijn paranimf wilt 
zijn! Een van de hoofdstukken is grotendeels 
aan jouw onderzoekstalent en vasthoudendheid 
te danken; ik vind het oprecht jammer dat we 
allebei niet meer tijd hadden om ons mooie 
Nestin-Cre/Ring1B verhaal écht af te ronden. 
Het ga je goed in Engeland! Peet, onze 
samenwerking heeft geen reeks Nature- en 
Cell-papers opgeleverd, maar het is toch 
allemaal op z’n pootjes terechtgekomen. 
Misschien ben je wel een veel te aardige meid 
voor de meedogenloze wereld van het lab, 
maar in elk geval wens ik je alle goeds in je 
nieuwe job! Panthea, jij kreeg in de laatste fase 
van je OIO-tijd te maken met tegenslagen die 
die van een mislukte proef of geweigerd artikel 
verre ontstijgen. Ik heb een diepe bewondering 
voor de keuzes die je hebt durven maken en 
het feit dat je uiteindelijk toch nog een mooi 
proefschrift in elkaar hebt weten te draaien. Ik 
hoop dat je die bruisende levenslust die jou 
voor mij altijd gekenmerkt heeft, nooit 
kwijtraakt! Merel, jouw OIO-tijd is een stuk 
soepeler verlopen dan de mijne en toch wilde 
je ook uit de onderzoekswereld. Je zou zeker 
een goede postdoc zijn geweest, maar je koos 
voor een andere optie, waar ik veel respect 
voor heb! Daniëlle, onverstoorbaar heb je je 
inmiddels haast onmisbaar gemaakt op het lab. 
De hoopvolle vraag ‘Wie krijgt Daantje?’ ging 
menigmaal rond als je weer eens een project 
had afgerond of als de OIO/postdoc aan wie je 
was gekoppeld, vertrok. Helaas ‘heb ik je nooit  
gekregen’, anders was het allemaal ongetwijfeld  
veel eerder klaar geweest! Gelukkig zien we 
elkaar nog steeds af en toe, laten we dat 
volhouden! Hanz, mijn laatste lab-buurman, 
dat laatste geldt ook voor jou: mooi dat we 
elkaar elke paar maanden nog eens spreken 

onder het genot van een biertje! Over 
fundamentele zaken verschillen we wel eens 
van mening, maar discussies met jou zijn altijd 
interessant en we delen onze passie voor de 
natuur. Ik mis alleen je stem-als-een-fl uitketel 
en je muziekkeuze op het lab niet!  (Maar tegen 
het einde ontdekten we toch een plaat die we 
beide goed vinden: Graceland!) Sonja, bedankt 
voor je inzet en hulp aan Petra en mij in de 
laatste twee jaar. Met je toewijding en niet-
afl atende kloneerijver (in één keer een 9 kb 
Ring1b-fragment blunt in een wild 
recombinerend Lentivirus krijgen, vind ik nog 
steeds een ongekende prestatie!) heb je ervoor 
gezorgd dat het allemaal een stukje sneller 
ging. Grote Els, of je het nu wilt of niet, je bent 
met al je ervaring en lange tijd in Maartens 
groep toch echt een beetje de ‘mama’ van het 
lab. Je nuchtere kijk op het onderzoekswereldje 
en hoe je effectief werken combineert met het 
moederschap en alle labtaken die je 
onwillekeurig in de schoenen geschoven 
worden, vind ik bewonderenswaardig. Blijf 
voorlopig nog maar even, al is het alleen maar 
om postdocs in het gareel te houden die colony 
assays doen in 96-wellsplaten met 96 x 1 μl 
Pwo polymerase... Ellen, je hebt heel veel voor 
me gedaan op de proefdierenafdeling en daar 
ben ik je erg dankbaar voor. Ik heb je altijd 
gewaardeerd om je ‘muizenkennis’, maar zeker 
ook vanwege je rol als praatpaal en je 
betrokkenheid bij iedereen op het lab! Anke, 
thanks for always being in a good mood and 
willing to help. You should have come sooner, 
we could have done things together! Jaap, ik 
bewonder het feit dat je niet bent doorgedraaid 
vanwege je dubbele aantal werkbesprekingen 
doordat je met elk been in een andere 
onderzoeksgroep staat. Je humor en relaxte 
houding die je meenam naar ons lab, hebben 
– in elk geval op mij – zeker een positieve 
invloed gehad! Alex, je niet-afl atende toewijding 
en oprechte enthousiasme voor hele kleine 
stapjes vooruit werkten zelfs op mij aanstekelijk, 
al leek het er misschien niet altijd op. Succes in 
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Singapore met Mathijs; ik ben, als alles loopt 
zoals nu gepland, over twee jaar in de buurt, 
dan wip ik wel even langs! Maria, thanks for all 
your helpful discussions; in the end we managed 
to combine parts of our research after all, 
resulting in a very nice PNAS paper. Good luck 
in sunny Barça! Bas, je harde werk en 
vasthoudendheid hebben uiteindelijk een 
prachtig Nature-paper opgeleverd dat je 
volgens mij ten volle verdient. Voor jou geldt 
hetzelfde als voor Els: heel knap hoe je een 
drukke baan combineert met het vaderschap. 
Lund, thanks for being in an infectiously good 
mood all the time and for sharing your library-
like amount of knowledge with all of us. And 
for continuously reminding us that we should 
know this-and-that by now, including the 
molecular mechanisms of a Moloney retrovirus 
replication cycle (‘It’s in every high school 
textbook!’). Good luck as an assistant-prof in 
Copenhagen! Bart, je ging érg voortvarend aan 
de slag en trad qua aantal projecten moeiteloos 
in Lunds voetsporen. Ik zal nooit Ellens gezicht 
vergeten toen we na een snelle berekening 
ontdekten dat jouw ‘kleinschalige pilot-
experiment’ ongeveer 630 muizen zou vergen. 
Laat het me vooral weten als je weer bier 
gebrouwen hebt! Koen, je stapte in op het 
dalende deel van de golf die ‘screens’ heet, 
maar jarenlang verifi eerde je onvermoeibaar de 
ene na de andere potentiële hit. Dat er weinig 
is uitgekomen, kan niet aan je ijver en 
vasthoudendheid hebben gelegen! Het ga je 
goed op je nieuwe plek, waar je het volgens mij 
veel beter naar je zin hebt. Anna and Yme, you 
joined the group in my last couple of months at 
the institute, bringing the fi sh as yet another 
model organism to the NKI. I’m confi dent that 
they will prove to be a great asset to Maarten’s 
research! Joep, na een afwezigheid van een 
paar jaar keerde je als OIO terug; jammer dat 
dat na mijn vertrek was, we hadden ongetwijfeld 
een hoop lol kunnen hebben! Succes met je 
laatste jaren als OIO. Elisabetta, you joined the 
group after I left, but fortunately we still 

managed to talk a couple of times about 
Ring1b. Good luck! (You’ll need it, Ring1b is a 
tough little gene to work on…) En Roeland en 
Benno, jullie horen eigenlijk ook in dit rijtje; 
bedankt dat jullie me de kans en de tijd gaven 
dit alles af te maken, al duurde het onbedoeld 
veel langer dan ik jullie tijdens het 
sollicitatiegesprek heb voorgespiegeld...

Tenslotte wil ook ook nog iedereen bedanken 
die het werken op wat voor manier dan ook 
makkelijker maakte. Minze, bedankt voor 
het onvermoeibaar invriezen en uit de vaten 
halen van mijn ampullen. Arnout, Cor, Nico, 
en Mo, bedankt dat jullie mijn muizen al die 
jaren van eten, drinken en schitterend gezang 
voorzagen. Rahmen, thanks for your help 
with the B6 blastocysts and our many – failed, 
unfortunately – attempts to derive ES cells 
from them. Lenny, Lauran en Tom, bedankt 
voor jullie hulp met de CCD-microscoop en de 
confocale microscoop. All the people from the 
Berns, Peeper and Sixma labs, and, much earlier, 
the Bernards and Te Riele labs: thanks for all 
the stimulating scientifi c and non-scientifi c 
discussions we’ve had over the years!

En dat was het dan! Wat ik nu doe, ligt me 
beter en doe ik met meer overtuiging dan 
wetenschappelijk onderzoek, al zal ik dat laatste 
altijd het mooiste blijven vinden wat er is. Maar ik 
laat dat vanaf nu graag en met heel veel respect 
over aan anderen. Ik zal dan proberen om die 
ontdekkingen toegankelijk te maken voor 
niet-wetenschappers. Teveel maatschappelijke 
discussies met een wetenschappelijke 
component – homeopathie, Intelligent Design, 
klonen, etc. – worden gevoerd op basis van 
foutieve en onwetenschappelijke informatie, 
wat mijns inziens voor een belangrijk deel te 
wijten is aan gebrekkige kennis en voorlichting. 
(Daarom is het ook zo jammer dat het mij niet 
werd toegestaan een lekensamenvatting als 
extra hoofdstuk in dit proefschrift op te nemen. 
Elk proefschrift zou zo’n hoofdstuk moeten 
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hebben; het is een unieke kans om een klein 
beetje wetenschappelijk onderzoek begrijpelijk 
te maken voor niet-wetenschappers, en om 
wetenschappers te dwingen erover na te 
denken hoe ze hun werk op een begrijpelijke 
manier kunnen uitleggen. Nu blijft ook dit 
proefschrift een stoffi g boekje waarvan door 99 
procent van de eigenaars alleen dit dankwoord 
wordt gelezen.)
Ik zal me daarom de komende jaren als 
wetenschapsjournalist blijven inzetten voor 
het toegankelijk maken van wetenschap 
voor een groter publiek. Dat ik zelf zes jaar 
wetenschappelijk onderzoek heb mogen doen, 
zal me daarbij zeker niet in de weg zitten. Of, 

zoals evolutiebioloog Richard Dawkins het 
enigszins arrogant, maar ondubbelzinnig 
verwoordde in een boekbespreking van ‘Ever 
Since Darwin’ van Stephen J. Gould: ‘This book 
reinforces my feeling that scientifi c journalism 
is too important to be left to journalists, and 
encourages my hope that scientists may be 
better at it than journalists anyway.’ 

Om elke keer de grenzen van wat we begrijpen 
van de onvoorstelbare complexiteit van de 
natuur verder te willen opschuiven, is wat ons 
defi nieert als wetenschappelijk onderzoekers. 
Maar de natuur is veel te mooi om haar slechts 
toegankelijk te laten zijn voor een kleine groep.

There was this one useful technique I learned which I still use today. They taught us how to 
hold a test tube and take its cap off with one hand, while leaving the other hand free to do 
something else. Now, I can hold my toothbrush in one hand, and with the other hand, hold the 
tube of toothpaste, twist the cap off, and put it back on.
Physicist and Nobel Prize winner Richard Feynman, taking graduate courses in biology during his 
time as a physics student at MIT (quoted from ‘Surely You Must Be Joking, Mr. Feynman!’)

Erwin, april 2009


