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Dankwoord 
 

‘Jongens waren we - maar aardige jongens.’ Eén van de mooiste zinnen uit de Nederlandse 

literatuur, waar ik vaak en lang met vrienden over gesproken heb tijdens mijn studenten- en 

co-schaptijd. Een boek schrijven wilden we. Daarbij ging het om de eerste en de laatste zin. 

Als die één keer op papier zouden staan – en er waren ideeën te over – zou het invullen van 

die 300 bladzijden er tussenin een koud kunstje zijn, waarna grootse oplagen en beroemdheid 

in het verschiet zouden liggen. Nou, het boek is er bij deze gekomen. Het blijkt er echter geen 

van Literatuur, maar van Wetenschap. En de invulling tussen de eerste en laatste regel had 

meer voeten in de aarde dan toentertijd verwacht. Ook het romantisch idee van geïnspireerd 

schrijver (of wetenschapper) eenzaam achter zijn typemachine op zolder bleek onjuist. Dit 

proefschrift is tot stand gekomen door noeste arbeid en bovenal door fantastisch teamwork 

binnen de afdeling Anatomie & Embryologie (AEL), de overige afdelingen binnen het 

HartFaalCentrum, en enige onderzoeksgroepen daarbuiten. Vanaf deze plaats dank ik 

iedereen die op enige wijze aan dit proefschrift heeft bijgedragen, waarbij ik natuurlijk enkele 

mensen in het bijzonder wil noemen. 

 

Ik dank Prof. dr. A.F.M. Moorman en dr. V.M. Christoffels, respectievelijk mijn promotor- en 

co-promotor. Beste Antoon en Vincent, jullie beiden hebben me vijf jaar geleden het 

vertrouwen gegeven om als medisch dokter de pipet ter hand te nemen, en me met vallen en 

opstaan gesmeed tot enthousiast moleculair onderzoeker. Antoon, uit je opmerking, gemaakt 

in mijn eerste week als fundamenteel onderzoeker ‘Promoveren is een dikke huid kweken’, 

blijkt je mensenkennis en relativeringsvermogen. Als wetenschappelijk mentor stond jij als 

stabiliserende factor op de achtergrond en enthousiasmeerde waar dat nodig was, en hield een 

oogje in het zeil dat het proefschrift ook daadwerkelijk werd afgerond. Vincent, hoewel ons 

verschil in karakters enige gewenning beiderzijds noodzakelijk maakte, werkten je 

gedrevenheid en perfectionisme aanstekelijk. Je wist elke proef en elke tekst weer vlot te 

trekken, en altijd een nieuwe hypothese te formuleren. Van jullie beiden waardeer ik bovenal 

de bevlogenheid de ontstaanswijze van het 4-kamerige hart te ontrafelen. Een enthousiasme 

dat aanstekelijk is gebleken, en dat ik meeneem naar de kliniek. 

 

Mijn leermeesters op de werkvloer: Daan en Vincent W, jullie leerden me knutselen met 

DNA (kloneren – nog steeds mijn favoriete tak van moleculaire sport) en van één streng vele 

identieke kopieën maken (PCR-en – blijkt een stuk saaier). Janynke, samen kloneerden wij de 

eerste bacterial artificial chromosomes op de afdeling en overwonnen alle kinderziektes van 

dat ogenschijnlijk zo eenvoudige protocol. Corrie, dank voor je introductie in de wondere 

wereld van paraplast, coupes en in situ hybridisaties. Alex P, Kees-Jan en Phil, vraagbaken 

tijdens mijn bioinformatische zoektochten op het www naar nieuwe bindingssites en 

geconserveerde sequenties – helaas bleek de natuur steeds weerbarstiger dan onze modellen. 
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Arjan, ik heb genoten van het enthousiaste sparren over ANF-expressie – en er tot op heden 

spijt van dat ik je goede raad betreffende BACs in de wind heb geslagen. Geweldig dat het 

zo’n mooi artikel is geworden. Dan natuurlijk die hele oude garde jonge onderzoekers – 

Chris, Suzanne, Boudewijn, Frederik, Saskia, André, Tamara, Willem – die kort na mijn 

aankomst nooit te beroerd waren de basics van het vak (het verschil tussen dTTPs en dNTPs, 

de kunst van het lyseren der staartjes) toe te lichten. Kennis die ik later met veel plezier heb 

overgedragen aan de jonge enthousiaste garde na mij, vaak net als ik hartstikke groen in het 

vak. 

 

Zonder de faciliterende backbone van het AEL hadden wij jonge onderzoekers nooit zo vrij 

kunnen spelen. Structuur en sfeer werden en worden gebracht door Roelof-Jan, Ruth, Paul, 

André, Petra, Maurice, Jaco, Jan, Sabine, Piet (altijd in voor een belangrijk gesprek over de 

beste tandwielen voor de juiste helling, en organisator van de groene HartFaal tocht), Anita, 

Pamela. Het AEL is inmiddels met de afdeling Fysiologie en Experimentele Cardiologie 

georganiseerd in het HartFaalCentrum, waardoor eenieder nog beter van elkaars kennis kan 

profiteren – een samenwerking die steeds meer vruchten afwerpt. Zo dank ik Arie Verkerk 

voor de electrofysiologische metingen, cruciaal voor hoofdstuk 4. 

 

I am greatly indepted to my thesis committee. Dear dr. C.R. Bezzina, dr. P.A.C. ‘t Hoen, Prof. 

dr. A. Kispert, Prof. dr. Y.M. Pinto and  Prof. dr. A.C. van Rossum, I am honored to have 

been able to submit my work to your expert opinion. 

 

De externe samenwerkingsverbanden en hulptroepen met wie we onze expertise hebben 

gebundeld om de verschillende artikelen van dit proefschrift tot volle wasdom te laten komen 

dank ik hartelijk. Tijdens de altijd inspirerende en scherpe brainstormsessies met de groep 

Humane Genetica van het Leids Universitair medisch centrum combineerden we onze 

moleculaire kennis van het embryonale hart met jullie kunde en kennis van genomics. Sessies 

die hebben geleid tot hoofdstuk 4 en een bijdrage leverden aan hoofdstuk 3. Henk en Peter-

Bram, bedankt! Andreas, I enjoyed the discussions with you and Vincent about the genesis of 

the atrioventricular canal versus the chambers. Your enthusiasm in science and thorough 

experimental approach were an example for me. Hamid el Azouzzi, jij ombond binnen twee 

dagen meer dan 20 aortas en maakte zo de re-submissie van hoofdstuk 2 mogelijk. Berend 

Hooibrink hielp mij op fantastische wijze met het FACS-en van mijn schaarse fluorescente 

cellen. Student Hans van der Linden deed vele prachtige ANF in situ hybridisaties. 

 

In het bijzonder dank ik mijn mede AIO’s, die nooit te beroerd waren met hun grappen alles 

te relativeren, ook als ik daar nu eens absoluut niet op te wachten stond. Jullie hebben mijn 

jaren in het lab tot onvergetelijke gemaakt. Ik mis de koffie tussen de stoffige boeken en 

keurig ingepakte en gerangschikte schedels bij Laurens, beschermheer van de collectie 

Vrolik; de (on)geleide wetenschappelijke projectielen van Wim; de observeringen in de 

patiëntenrecreatie met Alex S; de alternatieve bandjes van Willem op de vrijdagmiddag; de 
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Lunterense plattelandsverhalen van Bram; het geroddel en gemopper van – en discussies over 

de (on)leesbaarheid van Grunberg met – Gert; de broodnodige blikjes cola met Kees-Jan; en 

alle andere AIO’s met wie ik in één tent heb geslapen, heb gekanood, congressen heb bezocht, 

in de Smoky Mountains heb gehiked, of gewoon heb geborreld. 

 

Ik dank mijn nieuwe collega’s van de afdeling Cardiologie in het VU medisch centrum voor 

de hartelijke ontvangst, het getoonde geduld bij mijn her-intrede in de kliniek en bij mijn 

verhalen over het ver-pdf-en van mijn manuscript, en natuurlijk voor de goede borrels in 

Amsterdam en op lokatie in de Oostenrijkse sneeuw. 

 

Dan dank ik eenieder buiten het vakgebied, die telkens weer dezelfde vraag stelde: ‘En, hoe is 

het met de muizen, zijn ze nog steeds groen?’ Kortom, mijn vriendenschare die met nimmer 

aflatende (dan wel goed geveinsde) interesse naar mijn escapades in het lab luisterde, en zo 

mijn enthousiasme deelde: De onnavolgbare en mij zeer dierbare Elandsstraat-posse – ‘Een 

feest is pas een feest als jij en de politie zijn geweest’; mijn geliefde geneeskunde-

vriend(inn)en – voor (helaas te infrequente) etentjes, fietstochten Luik-Bastenaken-Luik en 

sterven op de Redoute; de steeds hechter wordende groep bergliefhebbers – voor een avondje 

wegdromen in de Doffer, dan wel in ijle lucht in de Alpen of Nepal; en alle andere vrienden 

die mij het gevoel gaven te leven in de breedte, wanneer het keurslijf van de promotie knelde. 

 

Marloes, lieve zus, András, grootmoedige vriend. Jullie vanzelfsprekende vriendschap maakt 

jullie tot gedroomde paranimfen. Betere metgezellen in mijn leven, en tijdens mijn promotie, 

zou ik mij niet kunnen wensen. 

 

Lieve Janneke, onze ontmoeting nu bijna twee jaar geleden in de Hortus Botanicus relativeert 

elke maat voor ‘impactfactor’. De ongewisse wetenschappelijke reis die wij beiden in 2003 

alleen begonnen aan onze eigen uiterste α-, respectievelijk β- zijde van het evolutionaire 

spectrum, is sindsdien verstrengeld geraakt. Het laatste half jaar hebben we deze schouder aan 

schouder afgelegd, monter werkend aan onze eigen bureaus die nu in één kamer staan. De 

lange reis zit er nu bijna op, en ik zal de wetenschappelijke avonden en weekenden nog gaan 

missen. Maar vooral zie ik uit naar onze toekomstige reizen. 

 

Vanzelfsprekend eindig ik dit dankwoord met een woord aan mijn ouders. Lieve papa en 

mama, jullie positieve levenshouding, arbeidsethos, toewijding en niet aflatende 

belangstelling hebben mij gevormd en het zelfvertrouwen gegeven dit proefschrift in goede 

banen te leiden. Ik ben er trots op dit proefschrift hierbij aan twee zulke bijzondere mensen op 

te dragen. 

 

Thomas 

 


