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Nawoord

Alles verandert. Dit nawoord biedt de gelegenheid om een aantal mensen te
bedanken die hebben bijgedragen aan veranderingen waarvan het wetenschappelijke resultaat beschreven staat in de rest van dit proefschrift. Op deze plaats
betuig ik dan ook mijn dank aan degenen die mij de mogelijkheid hebben gegeven mijzelf te ontwikkelen, wetenschappelijk of anderszins. Deze groep mensen
is te groot en hun bijdragen te divers om iedereen hier persoonlijk te noemen; dit betekent echter niet dat ik hen die hier niet vermeld zijn geen dank
verschuldigd ben.
De afdeling Analytische Biowetenschappen in Leiden is zeker in de afgelopen
jaren te groot geworden om iedereen te bedanken, maar een aantal mensen met
wie ik bijzonder veel lief en leed gedeeld heb noem ik hier in het bijzonder.
Jurre, sinds we op dezelfde kamer zaten heb ik je aanstekelijke discipline van
dichtbij mogen meemaken. Peter en Jan-Willem, jullie waren misschien wel de
AIOs die voor het meeste leven in de brouwerij zorgden; we kunnen in ieder
geval trots zijn op ons cinematografische hoogstandje. . . Loes, ik ben blij dat
je ondanks mijn grillen altijd bereid was om iets te regelen of uit te zoeken als
dat nodig was. Shanna bedankt voor alle vrolijkheid en gezelligheid die jou
omringt. Kjeld, de situaties waarin we elkaar de afgelopen jaren tegenkwamen
kunnen in ieder geval als bijzonder bestempeld worden. . . (“ga je nog iets doen
vanavond?”). Ubbo, ondanks alle veranderingen bedank ik ook jou voor je
bijdrage aan mijn ontwikkeling. Robert, dank voor je praktische tips in de
eindfase van mijn promotie.
Ook de medewerkers van de Gorlaeus helpdesk wil ik bedanken voor al hun
hulp.
Beste Theo, bedankt voor je feedback, je praktische benadering, en voor alle
goede gesprekken die mij zeker nieuwe moed hebben gegeven als het allemaal
wat minder ging. Ik prijs me gelukkig je als stabiele factor aan mijn zijde te
hebben gehad. Dorret, ik ben je zeer erkentelijk voor je duidelijk zichtbare
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bijdrage aan de wetenschappelijke inhoud van dit proefschrift. Tevens ben ik
je dankbaar dat ik de afdeling Biologische Psychologie steeds beter kan leren
kennen.
Steven, het leven is weliswaar te kort voor vrienden, maar je vormt wat
mij betreft zelf een grote uitzondering op die regel. Bram, Mark en Erik, ik
ben benieuwd in welk oord het volgende clanweekend gaat plaatsvinden. CIA,
bedankt dat jullie me over mijn angst voor Laven hebben geholpen. Janneke,
dank dat je me daarnaast ook nog hebt bijgestaan met nuttige adviezen. Kun
en Guido, laten we binnenkort weer eens een leuk restaurantje uitzoeken! Inge,
dank voor je geduld tijdens de vele lessen waarin je al geprobeerd hebt van
mij een beter musicus te maken. Yvonne, bedankt voor alle tijd die ik met je
heb mogen doorbrengen. En Gulle Herbergiers, na meer dan vijf jaar heb ik
eindelijk de kans om de rekening te vereffenen: bedankt voor alle morele en
andere ondersteuning die jullie me altijd hebben gegeven. Ik hoop dat jullie
nog lang mijn veilige haven kunnen zijn.

