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“…We shall not cease from exploration  
And the end of all our exploring  

Will be to arrive where we started  
And know he place for the first time.  

Through the unknown, unremembered gate  
When the last of earth left to discover  

Is that which was the beginning;  
At the source of the longest river…” 
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… 
 

Little Gidding (T. S. Eliot-from “ Four Quartets”) 
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______________________________________________________________de bedankjes 

DE BEDANKJES 
 
* Mijn promotoren, Jaap Koolhaas en Anton S heurink, voor hun 
begeleiding tijdens het schrijven. Jaap, ik waardeer je professionaliteit zeer en 
ik heb veel geleerd van je kritische visie tijdens de ontwikkeling van dit 
proefschrift. Anton, onze wegen zijn niet helemaal samen gegaan, maar toch is 
dit het resultaat van je eerste promovendus. Ik wil je bedanken voor je 
kritische begeleiding en ruimte voor eigen inbreng.  

c

t* De vakgroep, in het bijzonder Jan Strubbe en Ger jan Van Dijk. Jan, 
Ik heb genoten van onze gesprekken in wetenschappelijke en maatschappelijke 
sfeer. Ik denk dat jij de ontwikkeling van dit proefschrift het beste hebt 
kunnen volgen. Je stond altijd klaar voor advies en hulp en via deze weg wil ik 
met een simpel ‘dank je’ iets heel groots uitdrukken. Gertjan, voor jou ook een 
bijzonder dank je wel. Niet alleen voor je hulp, maar ook gewoon voor wie je 
bent als wetenschapper. De stralende glimlach bij goede resultaten is zo 
motiverend en de onuitputtelijke bron van ideeën niet alleen zeer inspirerend 
maar ook heel erg leerzaam. Ik heb heel veel van je geleerd. Bedankt. Anton 
Steffens, voor het lezen van mijn manuscript en de suggesties voor 
verbeteringen. Peter Wielinga, ik heb heel erg genoten van de bloedsuikerproef 
die we de eerste jaren samen hebben begeleid. In de laatste fase stonden jij en 
Brenda ook voor me klaar om met Gertjan nog dat ene laatste experimentje te 
doen dat nu ook een wezenlijk deel is van dit werk. Ontzettend bedankt en ik 
wens jou en Brenda veel succes met al die nieuwe en spannende dingen in 
2005. Koert en Bea, jullie zijn officieel niet meer op deze vakgroep, maar toch 
beschouw ik jullie nog daartoe. Bedankt voor jullie behulpzaamheid en 
collegialiteit van de afgelopen jaren. Voor jullie beiden heel veel succes met 
jullie vervolg loopbaan. Verder Viktor, voor de interessante en leuke 
gesprekken, Jan Mulder en alle anderen voor de sfeer en gezelligheid. Auke 
Meinema, bedankt voor je flexibiliteit met het aanleveren van dieren. Dieren 
worden niet altijd op het meest handige tijdstip geboren wanneer ze 2 dagen 
na geboorte geïnjecteerd dienen te worden. Jan Bruggink, voor het altijd 
klaarstaan voor hulp bij operaties, analyses, en allerlei technische problemen. 
Céline, ce n’est pas l’endroit idéal pour écrire ce que je voudrais vraiment dire. 
Je voudrais te dire beaucoup plus quie ‘merci’. Merci merci merci pour tous. Tu 
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vas reçevoir un mot plus personnel après. Je suis et étais vraiment heureuse 
avec ta compagnie. 
* Bob Ritter, I cannot express how much I enjoyed the time I was in your 
lab. Working with you was an honour for me as well as a very nice experience. 
Your knowledge, enthousiasm and openness to new ideas stimulated me a lot 
in my own growing process as a junior scientist. I am proud that this work is 
included in this thesis. Trish Duffy (or Patricia), the work I just described 
would not have existed without your help. You not only supported me in 
science, but your great sense of humor, your wonderful smile and your good 
heartness is and was really an enrichment for me, personally as well as 
professionally. I certainly hope we will stay in touch. 
* Dorte X Gram (I like the X so much), the capsaicin story started with 
you. I really enjoyed working with you and the talks we had about science and 
subjects that went beyond the borders of science. Who knows…if we ever would 
collaborate together again? 
* (oud)Kamergenoten Jelly, Alinde, Anghel, bedankt voor de gezelligheid! 
Alinde, het was zo heerlijk om jouw stralende glimlach tegemoet te zien zo in 
de laatste ‘donkere’ fase tijdens mijn gevechten met ‘Word’. 
* Studenten Esther Ensink, Elisabeth Pomp, Olaf Gorter, Maartje 
Rijkens en alle 8-punts studenten. In het bijzonder Eiko, Corrie-Anke, Alinde 
en Ard, jullie werk heeft direct of indirect substantieel bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit proefschrift. Niet alleen het werk, maar ook het 
samenwerken met jullie was heel bijzonder en leerzaam.Ik weet dat sommige 
van jullie ook AIO zijn geworden. Succes voor de komende jaren! 
* Dansen, dansen was mijn lust en mijn leven tijdens de afgelopen jaren 
en dit heb ik mogen delen met heel veel mensen; allen heel erg bedankt! Ook al 
is ieder zijn eigen weg gegaan, toch wil ik een aantal noemen in het bijzonder: 
Lisa, het was niet alleen leuk en gezellig, maar ook bijzonder, en Gre voor de 
lol die we samen gehad hebben. Een bijzonder woord voor Norfin, voor de fijne 
dansuren en gespreksuren en dat ik altijd bij je mag en kan aankloppen. Sija, 
ik ken je nog niet zo lang, maar heb van onze dans/klets uurtjes erg genoten. 
We gaan volgende keer de vloeren ‘vegen’ in NYC. Ernest, ik heb je leren 
kennen via het dansen, maar ik heb vooral genoten van onze vriendschap. Op 
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het moment dat we elkaar leerden kennen heb je me nieuwe wegen laten zien 
die voorheen nog onbekend waren. Bedankt …..heel erg. 
* Vrienden…tja…voor heel veel een bijzonder woord. Dat woord zal ik 
nog in een andere vorm persoonlijk tot jullie richten. Ginny, ik ken je sinds 
mijn jonge jaren. Vreugde en verdriet hebben we samen beleefd en doorleefd. 
Dat leidt er ook toe dat onze vriendschap eigenlijk zonder woorden bestaat en 
heel erg bijzonder is voor mij. Je hebt een prachtige man, Stefan, ook voor jou 
een woord van dank…en de lieve ouders van Ginny, Jo en Jé, 
voor..tja..gewoon..voor alles. Dat ik ook thuis was, als ik bij jullie was. Shelly, 
onze vriendschap duurt al jaren…en ook al kunnen we elkaar niet zo vaak zien, 
ik draag je in mijn hart. Ik heb heel veel van je geleerd en heel bijzondere 
momenten met je beleefd. Ik wens je zoveel sterkte bij de moeilijke dingen. 
Reina en Sonia, ik heb jullie leren kennen tijdens de biologiestudie. Ik kan 
jullie niet zeggen hoezeer ik het getroffen heb om meiden zoals jullie te 
ontmoeten. We hebben heel veel van elkaar geleerd en met elkaar gedeeld….en 
doen dat nog steeds, op een andere manier misschien. Reina, ik hoop dat onze 
wegen zullen blijven kruisen. Je bent gewoon super! Sonia, ik hou het kort en 
krachtig…commo te quiero! Joris en Mariska, bedankt voor de leuke avonden 
en de prachtige reis in Zuid-Afrika. Wie weet kan de volgende reis in de USA 
plaatsvinden.  
Groningen/Haren heeft zijn ups en downs gehad voor mij. Echter, ik heb een 
aantal heel bijzondere en mooie mensen ontmoet waarmee en waardoor ik veel 
beleefd en geleerd heb. Allereerst… Een heel bijzonder woord voor jou, lieve 
lieve Melanie, jij hebt werkelijk alle pieken en dalen tijdens mijn AIO periode 
meegemaakt en ik ben zo trots dat je naast me zult staan als paranimf. 
Bedankt, bedankt voor je liefde, steun, vriendschap, geloof in me…en gewoon 
voor de dikke lol en al die tranen die we samen hebben kunnen delen. Als ik je 
mooie glimlach en lieve ogen in de pauze zag dan kon ik er weer tegenaan! Du 
bist ein groβer Schatz! Ik verheug me nu al op onze avonturen in NYC. Nico, 
gewoon, heel fijn en heel goed hoe ik met je communiceer. Onze vriendschap is 
heel waardevol voor mij. Bedankt voor alles. Lieve Katalin, ik geniet zo van 
onze kletsuren samen, van je warmte en stralende mooie lach. Ik ben heel blij 
dat ik heb leren kennen…en ik hoop met heel mijn hart dat we onze 
vriendschap voort kunnen zetten, ondanks de afstand. Timo, je 
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vasthoudendheid, oprechtheid en directheid was niet altijd even eenvoudig om 
mee om te gaan, maar heel waardevol en leerzaam. Bedankt voor de klets-, 
wandel-, film- en museumuurtjes samen. Sangar, je bent heel heel bijzonder 
voor mij en ik ben heel gelukkig dat ik je heb ontmoet en je heb mogen leren 
kennen. Een dank je volstaat niet met wat ik wil uitdrukken. Onze 
vriendschap is goud waard voor mij. Ik zal je vreselijk missen in NYC. Manasi, 
I met you in Pullman, my favorite roommate. Well…sometimes things come 
just on the right moment. Our meeting was like that: the perfect timing. 
Thanks for the openness, your listening ear, the fun, the laughs, your smile 
and all. I hope I will be able to visit you in India. I wish you all good, luck, love 
and happiness for you and your family. 
* Gine en Piet, een bijzonder woord voor jullie. Voor jullie steun, liefde, 
interesse en oprechtheid. Ik heb heel veel van jullie geleerd en genoten en hoop 
dit ook nog lang te mogen doen. Bedankt voor alles. Ik kan niet uitleggen hoe 
belangrijk jullie voor mij geweest zijn. 
* Greta Douma, bedankt voor de hulp bij de dingen in en rondom het 
huis gebeuren. 
* Familie,  liefste moeder, onvoorwaardelijke steun en liefde. Geen dank 
je is daar genoeg voor. Je was en bent altijd een rots in de branding….en ik ben 
heel blij dat je er bent. Lieve vader…je hebt altijd je best voor ons en ook voor 
mij gedaan en waar het in je mogelijkheid lag heb je altijd proberen te helpen,  
heel erg bedankt daarvoor. Broertje lief……je was er gewoon altijd. Bedankt 
dat je er bent. Elza, officieel geen familie, maar inofficieel wel. Ik waardeer je 
hulp en je steun heel erg. Een heel groot dank je wel. 
* David,  mucho mucho gracias por todos. Te estranjo mucho, te quero 
mas… 
* Igor, ik denk dat jij me misschien wel het beste kent van iedereen. Het 
ontmoeten van jou was het beste dat me is overkomen. Ik weet dat onze diepe 
vriendschap zal blijven duren, ongeacht onze wegen. 
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