
Don’t stop me now! 

Zo. Zo hee! Dat was echt geweldig. 

Het is nu twee dagen geleden, maar ik heb nog steeds: 

a) pijn aan mijn voeten en benen van het staan, lopen en vooral dansen op die overweldigende 

hakken 

b) flitsen van de verdediging die voorbij komen, waar ik heel blij van word 

Klinkt goed, hè? 

Donderdagochtend, op weg naar de stad. Achterin de auto mijn kleren, want ik ga eerst nog 

lunchen mijn drie paranimfen. 

Mijn broertje belt vanaf Zanzibar, fijn. 

Als lunch perestrojka. Niet de vodka, maar soep, ook een basis. 

Daarna richting Aula. Daar blijken al gasten te zitten (Hein en Nettie, leuk!) en ook een flink deel 

van de Corona loopt al wat te dwalen. Mariette schrikt een beetje dat ik nog in mijn 

donderdagochtendkloffie sta, haha, maar is tegelijkertijd nog onderweg voor Matti (de finse prof) 

om zijn goede strikje te halen. Ik denk dat Matti een stuk of 387 strikjes in zijn collectie heeft. Ik 

zie hem lopen, oh wat leuk toch, dat hij hier is. 

Maar goed, er moet nog wel vanalles gebeuren, dus als ik denk dat de vorige promovendus wel 

klaar zal zijn, zoek ik het zweetkamertje op. Ook al zijn mijn paranimfen er nog niet. 

Onderweg kom ik een kunstenaar tegen die op zoek is naar Katja, omdat hij mijn verdediging 

middels sneltekenarij in beeld zal brengen. Aha, dat is de Verrassing (spoiled! Maar niet minder 

leuk daarom, lees vooral verder). 

Het kamertje is nog volop bezet door vooral de spullen van de allerjongste doctor die de UM dan 

kent. Toch maar gaan omkleden. 

Als ik in mijn panty en ondergoed sta, komt de pedel (spreek uit pedèl). Enigszins zenuwachtig 

schrikt ze van mij in ondergoed (horrible?), en dat ik toch écht éérst mee moet naar de aula. "Ja, 

écht, trek maar wat aan!" Hops, op mijn sokken mee naar de Aula. Daar hoor ik niks dat ik nog 

niet wist van de eerdere bijeenkomst, maar zie wel nog meer gedoe. De tekenaar heeft een tafeltje 

nodig, en dít heeft de UM echt nog nóóit meegemaakt. Dat stemt mij wel weer nog vrolijker. Nee, 

dit hadden mijn paranimfen toch echt eerst bij Len moeten aanvragen. Maar goed. Het moet maar. 

Dit is revolutionair, maar het kan er mee door. Aldus de pedel. 

Paranimfen bieden excuses aan, en met enig trots over deze onverwachte revolutie trekken we ons 

nu echt terug in het zweetkamertje. 

Nog een minuut of zeven te gaan. Naam op de muur, dat weer filmen en dan komt Saskia 

binnen. Ik ga me ondertussen toch echt maar omkleden. Saskia meldt dat ze besluit niet bij mijn 

verdediging te zijn. Te veel zenuwen zou het oproepen. Okee. Jammer, maar het wordt toch gefilmd. 

We zijn al pratend en foto’s makend weer uit het kamertje gekomen, en achter ons klinkt gesis. 

Oeps, de pedel, ze sjoesjt ons naar binnen.  



Het is Tijd. Oh! 

Toch nog plots moet ik dus aan de gang. Voel me opeens niet meer zo voorbereid.  

Ik loop de zaal binnen. Eerlijk? Beetje teleurgesteld, had me de zaal voller voorgesteld. (zo, dat is 

eerlijk zeg) 

Dan, weer eerlijk, een gevoel van hevige emotie. Zoals bij ieder life-event. 

Maar voor teleurstelling of tranen geen tijd, aan het werk! 

De corona zit, ziet er ook niet zo heel groot of gevaarlijk uit eigenlijk. 

De pro-rector stelt mij voor. Mevrouw Saskia van Mil. Verschillende mensen kijken verschrikt 

danwel geamuseerd. 

Nu dit weer. Wat nu? 

Ik geef alle anderen toch maar even anderhalve nanoseconde om in te springen, maar als niemand 

dat doet.. "Goedemiddag, Saskia van Mil komt na mij aan de beurt." 

Nieuwe aankondiging en daar ga ik. 

Rustig vertel ik over epilepsie. Hier en daar vraag ik me af of ik nu wel al idiopatisch heb gezegd, 

of dat ik wel of niet aan de MRI zal refereren. Dan zie ik de pro-rector naar zijn microfoon gaan, 

toch weer terugdeinzen als mijn volgende dia een afsluitende lijkt te zijn. Ik ben toch niet zo 

langzaam, ik had toch maar 12 minuten tekst en een kwartier de tijd? 

Klaar. Start van de oppositie. 

Professor Vles begint, zoals logisch is, hij is de voorzitter van de leescommissie. Een man die als 

professor gevreesd kan worden (en daardoor natuurlijk ook altijd enorm mee kan vallen). 

Hij wil korte antwoorden op korte vragen. En daar ga ik al: ik geef tóch antwoord na zijn "dit is 

voldoende" én mijn herhaling daarvan "oh, okee, dit is voldoende". Maar dat zag ik pas toen ik 

terugkeek naar de film. Ook hoe rustig ik de tijd nam om te antwoorden. Wat ik wel ter plekke 

nog meekreeg was een flinke keelschrapende kuch van Bert toen ik een beperking van ons 

onderzoek opmerkte. Maar dat zal toeval geweest zijn. Hierna heb ik me helemaal niks meer 

aangetrokken van wie of wat dan ook, en gewoon mijn ding gedaan. 

Professor Jolles wil van mij dingen weten die we niet beschreven hebben, dingen ook die bij Saskia’s 

stukje horen. De dingen die we niet beschreven hebben, heb ik wel onderzocht, maar vond Bert niet 

belangrijk genoeg om te melden. De bevindingen waren ook dat er géén verschil tussen jongens en 

meisjes bestond in onze groep. Dat kan ik gelukkig dus vertellen. 

Dan mijn professor Sillanpää (spreek uit Sillllllanpàà, de pro-rector zegt tweemaal Sillanpoo). Hij 

is een oude man, een schat van een oude man, maar hij praat zo moeilijk dat het publiek als het 

ware in de startblokken zit om hem te redden mocht hij ter plekke van zijn stoel vallen. Ik kan 

hem goed verstaan. We hadden wel bedacht vantevoren wat hij (als epidemioloog en vermaard 

onderzoeker met een groot, groots, onderzoek naar epilepsie begonnen in de kindertijd) 

waarschijnlijk zou vragen, maar hij zoekt toch een zijstraat op. Ik kan hem goed volgen en het is 

erg leuk. Ik kan mijn enthousiasme goed laten zien. 

De vraag van collega Feron vind ik moeilijker dan gedacht, waarschijnlijk omdat ik het gewoon 

moeilijker vind om me aan de formele spelregels van dit toneelstuk te houden. Toch komen we er op 

een leuke manier uit. 



Marc de Krom gebruikt zijn inleiding om onze relatie uit de doeken te doen, en het breekt het 

laatste beetje spanning dat hij me eerst met "Rian" aanspreekt, en vervolgens zijn hulpstuk in 

elkaar klikt (een leesbril in twee delen, verbonden door een magnetische neusbrug). 

Als na Anton de Louw en Roos Rodenburg, Hans Stroink zijn vraag inluidt met ‘gezien de tijd 

zal ik opschieten’, denk ik "Huh? Ja, schiet maar op dan!" Want ik wil nog wel kunnen 

antwoorden. En als ik net klaar ben, komt de pedel met haar "Hora est!" 

De commissie trekt zich terug en ik wandel naar het publiek. Hoe ik het zelf vond gaan? Ja, wel 

goed volgens mij, maar dat is nou juist zo lastig! Je antwoordt op de vragen en tweede vragen, het 

lijkt een gesprek, maar je gesprekspartner geeft niet veel met je ‘mee’, er is geen enthousiast "Ja! dat 

vind ik nou ook!" of "Welnee, wat zegt u daar nou?!". Nee, het draait om mijn antwoorden, mijn 

mening, en dan gaan ze zich daarna in hun Corona-kamer er over beraden. 

Goed, ze komen terug en dat is weer zo’n heftig moment. Tóch blij als de pro-rector zegt "...haar 

positief oordeel...". 

Ik krijg de bul van een, jawel, bibberende Bert. Ook weer indrukwekkend om te zien, hoor. (en 

vergeef me deze eerlijkheid). 

Braaf loop ik weer achter de pedel aan naar de hal waar verschillende mensen me feliciteren. 

Mensen die wel bij mijn verdediging zijn, maar nu weer moeten gaan werken. En de familie van 

Saskia, die haar nog laatste steunbetuigingen geeft. Saskia is de eerste die mij volledig feliciteert, 

en dat is ook zoals het past bij deze dubbelpromotie. 

Daarna is de verdediging van Saskia. Ik heb gigantisch meegeleefd, wilde inspringen, en had na 

afloop een opluchting van hier tot Heeze, en tegelijkertijd het gevoel: mag ik nu weer? 

En daar is niks van gelogen, ik vond het werkelijk superleuk. Er is geen haar op mijn hoofd dat er 

aan denkt niet meer met onderzoek te maken te willen hebben, de akademie is mijn plek. Als ik 

me tenminste vaak genoeg in het gewone echte leven mag begeven, thuis en op mn echte werk. 

En ik mocht ook meteen weer  

..naar beneden voor de laudatio. Huppelend vloog ik de trap af. Daar kwamen van de andere kant 

mijn geliefden de zaal binnen, Michiel en de kinderen. Diep onder de indruk waren ze, zo schattig. 

Bert deed zijn verhaal, het leek wel eindeloos. De echte laudatio bleek ‘s avonds nog te komen, dit 

was toch meer een ‘andere kant van het verhaal’. Smoel in de grijns en op naar de borrel! 

Er waren veeeeeeel mensen. Een laaaaaange rij. En ieder voor zich was het leuk. Het ene compliment 

na het andere, en ook steeds meer inhoudelijke complimenten waardoor ik echt ging geloven dat ik 

(om Guido te quoten) "ernstig reet geschopt had". Volgens Michiel was het de op-een-na beste 

promotie die hij (tot nog toe) heeft meegemaakt. Na lang zeuren weet ik nu dat alleen Roos 

(Rodenburg) boven me gaat. Allez dan. Mijn coördinator G kon me nog vertellen dat ik per direct 

een vaste aanstelling heb bij de GGD. Wauw. Op zich vind ik dat gewoon een logistieke 

handigheid, ik vind het wel geweldig dat alle collega’s die daarna nog aan de beurt waren om mij 

te feliciteren, óók heel blij waren met dat nieuws! 

Anyway, na de receptie met wijn en water, toch nog een boel bossen bloemen maar ook al heel wat 

enveloppen voor Artsen zonder Grenzen, was het tijd om naar de feestlokatie te gaan. 

Hans en Hanneke bleken zich al over mijn kinderen te hebben ontfermd, oma Annie was met 



Heleen mee, Yorick kon met Marieke mee. Er bleken toch wat meer eetgasten te zijn, én ik bleek 

(whoeps..) twee vriendinnen vergeten te zijn op alle steeds opnieuw opgestelde lijsten. Of er even 

toch nog vijf mensen bij konden? Dat bleek, mede door één afmelding, nét te kunnen. Dat is toch 

geweldig? Het was, echt in één woord, overheerlijk! Ik zag iedereen genieten van dit feestmaal. De 

sfeer was goed, gezellig, gemoedelijk. 

Koffie in het achterzaaltje, met een dessertbuffet waar iedereen kwijlend van op zijn of haar knieën 

viel. 

Katja en Christel gingen hier een eerste poging doen om mijn promotor de loef af te steken qua 

laudatio. Met het heldengedicht als basis vertelden ze over mijn pionierschap in onze 

vriendenkring. Ik zei grappend dat je gewoon moet weten wie je als vrienden wil hebben als je vaak 

de eerste wil zijn. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik mijn vrienden met veel bewondering 

en soms wat jaloezie bekijk, met name als het gaat om de intellectuele vermogens en de manier van 

in het leven staan. Dus. 

De tekeningen van de verdediging waren leuk om te krijgen. Het universiteitsgebouw waar het 

geheel zich afspeelde was vroeger een rechtbank en gevangenis, dat maakt het nog wat specialer zo. 

Als ik dan net weer aan mijn toetje begonnen ben, steekt mijn moeder van wal. Omdat ik niet goed 

weet wat hier van te moeten gaan vinden, eet ik maar eerst eens even door. Mijn moeder begint "Als 

ouders van de bruid..", want zo voelt vandaag wel een beetje, zoals ik al eerder aangaf. 

Een heel verhaal over mij, de rode draad in mijn leven is toch wel zo’n beetje hard werken voor een 

goed doel, hard werken zodat je nog beter een goed doel kunt dienen. Dank voor deze 

samenvatting. En dit is zoals een laudatio bedoeld is, maar dit is ook waar ik echt mijn grijns 

niet zo goed bij kan houden. Laat me nou maar doorwerken. Dit is natuurlijk ook wat ouders over 

hun kinderen doen en kunnen. Dat maakt het misschien wat makkelijk voor de omstanders, 

hoewel de tranen van mijn moeder rijkelijk vloeiden en dat was weer niet zo makkelijk. 

Maar eenieder die wat heeft meegekregen van de afgelopen jaren, weet dat dit voor zowel mijn 

ouders, als voor mij als toehoorder, aangesprokene, niet makkelijk was. Ondanks mijn stellige 

vraag mij geen kado’s te overhandigen, geeft mijn vader me namens mijn ouders toch een prachtig 

collier. Mooi. 

En dan, dan loopt mijn moeder naar Michiel, om ook hem toe te spreken. Wat ze in feite deed, was 

mij aan hem laten. Bevestigen wat ik in mijn dankwoord omschrijf: mijn thuis is bij Michiel, bij 

mijn kinderen. En het is goed zo. 

Dat ik dit hier ook weer schrijf, is omdat het zo goed is. Ik hoop van harte dat alle gedoe van de 

afgelopen jaren losgelaten kan worden. Niet in de laatste plaats door mij zelf. 

Goed, dus dit was wel een heftige dag! Wat heb ik nu nog over, als ik niet meer over mijn professor 

kan klagen, me achter mijn proefschriftwerk kan verschuilen of moeilijk kan doen over mijn 

ouders? 

Een feest, dat is wat er nog over is! 

In de aanloop naar De Dag was ik zeker zoveel bezig met het feest als met de verdediging. Wie 

passen er in, wie kan er echt niet bij. Nou, er had echt nog wel meer bij gekund! Maar zo was het 

ook goed. 



Welke muziek? In de auto in mijn hoofd lijstjes maken van welke liedjes in ieder geval wel 

gedraaid moeten worden, welke dj dat dan gaat doen. Met deze dj had ik heel wat op en neer 

gemaild, maar die openingssong had ik niet genoemd. En toch ‘wist’ ze het! 

Het past zo geweldig bij de hele dag, bij de verdediging, bij alles, bij mij: 

Tonight 

I’m gonna have myself a real good time 

I feel ali-hi-hi-hive 

and the world 

it’s turning inside out- yeah! 

I’m floating around 

in ecstasy 

So 

don’t stop me now 

(okee, ik ga niet de volledige lyrics hier plaatsen, maar dit is ook nog zo mooi: 

I’m a shooting star leaping through the skies 

Like a tiger defying the laws of gravity 

I’m a racing car passing by like Lady Godiva 

I’m gonna go go go 

There’s no stopping meeeeeeee 

(Defying the laws of gravity, heerlijke woorden. Net als Furthermore. En Hence.) 

Oh heerlijk. Echt, dit zette de toon. (youtube)  

Ik heb gedanst, gedanst, gedanst. De héle avond. Er waren veel mensen die het goed naar hun zin 

hadden, dansend of niet. Er waren broodjes kroket, omdat ik dat op Kempenhaeghe op vrijdag 

altijd at. 

Er waren een boel mensen niet, en dat was wel jammer. Maar het was toch super, dit feest was goed. 

En de volgende dag heb ik de DVD bekeken met Senne en Meis, met mijn ouders. 

Ik heb het beter gedaan dan ik had durven hopen vantevoren. Die rust, het plezier dat je wel ziet, of 

hoort, of voelt. 

Jep. Helemaal goed zeg. Kan het iedereen aanbevelen, promoveren. 

Oh! En ik heb het geld geteld! En kadootjes (toch ja) uitgepakt. Dankjulliewel, ook diegenen die 

mij toch per se wilden verwennen. 

Maar het belangrijkste: er is 670 euro contant opgehaald voor Artsen zonder Grenzen. Wauw, goed 

man! 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDoQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpDMjgckNlz0&ei=rIiCUrmGCsidtQbo-4CACA&usg=AFQjCNEHVvPwEl_MwtmApLjnC-EZj5G3kw&sig2=xps1Lnx35gi00BAlsRV_BQ&bvm=bv.56146854,d

