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Er kan maar één Kaptein op het schip zijn

v

Voorwoord

Zo’n vier jaar geleden ben ik met een boot uitgevaren. De havens die ik onderweg
moest aandoen waren onbekend, evenals welke goederen ik mee zou moeten nemen. Ook
de bemanning moest nog grotendeels aangemonsterd worden. Hier voor jullie zien jullie
mijn scheepsjournaal, dat ik heb geschreven over de afgelopen jaren. Ik heb regelmatig alle
zeilen bij moeten zetten, en wel eens in het schip gezeten. Toch moest deze vaart gevaren
worden, en heb ik na vele omzwervingen de behouden haven bereikt.

Er kan maar één Kaptein zijn. Maar alléén kan een Kaptein niet varen. Vele maatjes zijn
nodig om het schip in de vaart te houden. Samen met hen heb ik haar op koers kunnen
houden. Tijdens de tocht heb ik altijd de mensen om me heen gekend die “maatje” voor me
wilden zijn. Dit is een manier om alle maatjes te bedanken, doch niet de enige. Ik hoop
namelijk dat ik als Kaptein al tijdens de tocht over de woelige wateren mijn waardering
hiervoor duidelijk heb gemaakt.

Wie waren mijn reisgenoten? Jaap, de stuurman. Jaap, je hebt me Kaptein laten zijn. Ik
heb het wijde sop mogen kiezen. Al kon ik niet altijd met de wind meevaren, en was
schipperen van ons beiden soms moeilijk, we wilden beiden “Rome” bereiken.

Kor, Jacco, jullie hebben altijd zorg gedragen voor het draaiend houden van de motor.
Haperingen, lekkages, jullie waren er altijd om de zaak weer te smeren, lijmen, in elkaar te
prutsen. Renger, je monsterde later aan, en functioneerde als scheepsarts aan boord. Vele
labmaatjes (Tineke, Tineke, Mary, Lammy, Rikje, Willie, Gert, Folkert, Cees) maakten de
bemanning compleet. Naast deze vaste bemanning waren er ook vele maatjes die gedeeltes
meevoeren.

(Ex)AIO’s en andere loslopende promovendi (Inge, Harm, Siert, Jacqueline en alle
anderen): na een AIO-meeting (of het weekend!) was het goed onder zeil gaan. Bill, your
help in correcting my English was marvelous, although ik je daar natuurlijk beter in het
Nederlands voor kan bedanken (minder kans op fouten?!). Richard, ik ben blij dat je ook
aanmonsterde op dit schip. Je helpende hand en kritische kijk op onderzoek en persoon en
je af en toe grenzeloze ouwehoeren heeft meermalen doen voorkomen dat ik op verkeerde
plekken verzeild raakte. Dat je daarbij ook nog paranimf wilde zijn, vind ik fantastisch.
Ook de studenten en vrijwilligers die een paar maanden mee hebben gevaren (Sandra,
Erwin, Klaas en anderen) wil ik op deze plaats nogmaals bedanken voor hun inzet en
vakkennis, evenals de “gebruikers” van het STW-project. Joke, het was niet alleen gezellig
om samen te lunchen. Je koersvastheid (en richtingsgevoel!) voorkwam mede dat ik in de
lij kwam te liggen.

Naast mijn dagelijkse werkplek kon ik mijn schip ook nog aanmeren bij het BMTC.
Marcel, bedankt voor je altijd alerte reactie op mijn SOS signalen. BMTC-ers, ik was er
niet veel, maar voelde me wel “thuis” bij jullie. Ook collega’s van Medische Micro wil ik
op deze plaats nog bedanken voor de hulp en gezelligheid  bij de start van mijn project.

Ook Maastricht heb ik aangedaan. Jan, je bent een fantastische referent, je rustige
analytische blik heeft me een hoop wijzer gemaakt.
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When I went to America for a Gordon conference, I would never have dreamt this
would make me sail to Hong Kong a year later. Reinhard, you made the impossible
possible. Your overwhelming enthusiasm, enormous scientific knowledge, combination
power and personality made the period in Hong Kong the climax of my PhD-period.
Wendy (don’t work too hard), Yuiyi (Wie geht es?), Alex (nice computer Christmas card!)
and other friends and collegues, it was amazingly great to be in Hong Kong with you all.

Momenteel heb ik afgemeerd in Enschede. Hoewel dit uit de koers leek, heb ik reeds
tijdens mijn promotie deze ontdekkingstocht kunnen onderbouwen. Piet, bedankt voor je
waardering van mijn werk en je vertrouwen in mijn kunnen. “Bio-boys”, ik voel me al
aardig thuis tussen jullie.

Naast alle mensen die me op mijn werk hebben bijgestaan, wil ik ook graag anderen, die
me op privé-gebied hielpen om niet overstuur te raken. Bertine, Simone, Anita & Anita, de
weekendjes waren de moeite van het ingewikkelde plannen meer dan waard.
(Ex)Wielewalers, het was (en is) heerlijk om met jullie uit je dak te gaan. Jol, je was een
grote steun. Marieke, je kerstkaartjes in april waren nog steeds net zo welkom als met de
kerst. Marianne, Hetty, Henk, bedankt voor de correcties op de tekst. Wim, je luisterend oor
was (en is) altijd zeer welkom. Alex, Ina, zo tussen de plantjes kom ik nog steeds tot bloei.

Ook mijn familie wil ik graag hier bedanken. Martijn, je steun in alles (tot aan de thee
toe) was altijd zeer welkom. Mariët, je bent een engel, en niet alleen omdat je paranimf
wilde zijn. En last but not least: pap en mam, bedankt dat jullie er altijd waren voor me. Ik
weet dat ik niet altijd even gemakkelijk ben geweest, en misschien zelfs af en toe uit het
zicht verdween, maar ik wist dat jullie er altijd voor mij waren, en hoop, dat jullie dat ook
voelden.

Het risico van een lijst als deze, is dat je degenen, die vaak net zo wezenlijk hebben
bijgedragen aan hetgeen hier voor je ligt, zou kunnen vergeten. Een stoker, die essentieel
was voor de draaiend houden van de machine, ben ik vast vergeten. Bij deze wil ik die hier
alsnog bedanken.

Het is geen kalme vaart geweest, maar kent het wel een behouden aankomst. Allemaal
ontzettend bedankt voor al jullie hulp!
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The studies described in this thesis were carried out at the Department of Biological
Psychiatry and the Hong Kong University of Science and Technology.
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