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LEVENSLOOP
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Levensloop van Barbara Biemans

Het was mij meteen duidelijk dat de 13e geen ongeluksdag kan zijn, omdat ik op die
dag in december 1972 geboren werd te Emmen. Na een plezierige jeugd van zo'n 10-
tal jaren in de prachtige provincie Drenthe en schoolbezoek in Groningen,
verhuisden we naar Noord-Brabant, waar ik mijn lagere schoolopleiding voortzette
in Uden en Udenhout. Hier vond ik mijn eerste paranimf. In 1991 rondde ik mijn

gymnasium-β af aan het Maurick college te Vught. Op deze school werd ik zonder
kleerscheuren 13 op vrijdag de 13e, en liep ik bovendien mijn tweede paranimf tegen
het lijf. Na het bezoeken van enkele open dagen besloten we alledrie om in
Nijmegen onze voorgenomen studies te gaan volgen, vanwege de goede indruk die
de universiteit en natuurlijk de stad maakten. In 1991 startte ik met de biologiestudie
inclusief het uitgebreide sociale leven hetgeen een uitstekende keus bleek. Niet alleen
vanwege de leuke en leerzame biologiestudie, maar ook omdat Theo tevens de keus
voor Nijmegen had gemaakt. De interesse voor Hersenen & Gedrag leidde in 1995
tot mijn eerste afstudeerproject van de specialisatierichting medische biologie,
namelijk een stage op de afdeling Psycho- en Neurofarmacologie. Voor de tweede
stage wilde ik graag naar het buitenland, en koos voor een moleculair biologisch
onderwerp aan de Université de Rouen, een Erasmus uitwisseling via de afdeling
Dierfysiologie (1996). In 1997 slaagde ik voor mijn doctoraalexamen. Het product
van wat ik sinds 1998 heb gedaan heeft u nu in handen. Ook was ik ook graag
gepromoveerd op vrijdag 13 december, maar aangezien die datum dit jaar niet op
een vrijdag maar zaterdag valt, zal ik ervoor proberen te zorgen dat het feest dan toch
minstens tot middernacht duurt…




