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Dankwoord d 

Enn nu dat deel van het proefschrift wat door iedereen als eerste en enige volledig wordt 

gelezen.. Meteen opslaan dat dankwoord: En? Sta ik erbij, sta ik erbij..? Gevolgd door 

grotee teleurstelling, je valt onder het kopje verzamel Goed, dat wil niet zeggen dat je 

niett belangrijk was, maar het is uiteraard onmogelijk om iedereen persoonlijk te 

bedankenn in de ruimte die ik mezelf ter beschikking stel. Als ik me zou laten gaan dan 

kwamenn er nog 120 pagina's bij. Tsja, met wie te beginnen, denk je dan. Je ouders, voor 

allee ontwikkelingsmogelijkheden en de grote keuzevrijheid die ze je altijd geboden 

hebben?? Of je promotor, voor alle overgedragen kennis? Of moet je echtgenote als 

eerste,, voor alle bijstand in moeilijke momenten en late uurtjes? 

Laatt ik beginnen bij mijn roots. Lieve ouders, als ik terugdenk begon het allemaal al toen 

julliee vragen van een vijf jaar oude Egbert, zoals: "Mama, waarom is gras groen? Papa, 

watt zijn sterren?", serieus gingen beantwoorden. De nieuwsgierigheid naar het 

onbekende,, dat is er nooit meer uitgegaan en het gereedkomen van dit proefschrift is 

eigenlijkk jullie toedoen. 

Voordatt ik namen ga noemen wil ik de gehele afdeling bedanken voor wat jullie zijn: de 

bestee groep collega's die ik me had kunnen wensen! Jullie waren er voor me op zowel 

goedee als minder goede momenten over de afgelopen jaren en dat heb ik zeer 

gewaardeerd.. Laat ik tenslotte dit zeggen: ook al ben ik uit het directe gezichtsveld 

verdwenenn en is Maastricht niet om de hoek, we zien elkaar op 't Onze Lieve 

Vrouweplein! ! 

"Thee foreigners" club: Bea, Bernhard and Eiichi. Actually, I should include myself in this 

group,, since I was named "The foreigner from Groningen" by Rob in the first weeks after 

II started in Rijswijk. I remember being in Rijswijk with great pleasure (cooking together, 

havingg a drink together). Those were great times! Bernhard, the visit of the 

Dutch/Japanesee delegation to Vienna was also very memorable: remember the four 

liters?? I don't remember anything about a newspaper stand either Bea, I can't tell 

youu how much I have always appreciated your companionship. You really thought me a 

lot! ! 

Nuu de categorie sport en ontspanning, essentieel buiten het werk. Om te beginnen 

Iduna,, waar je een gezonde balans aantreft tussen ontspannen (biertje?) en inspannen 

(badminton).. Vanaf het moment dat ik bij Iduna ging spelen raakte ik pas goed 

ingeburgerdd in Utrecht, een stad naar mijn hart. Idunesen Michiel, Colinda, Rene, 
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Marieke,, Annemiek, Antoinette, Jeroen en Irene in het bijzonder bedankt voor de nodige 

prettigee maandag- en woensdagavonden en de momenten daarbuiten. Verder wil ik 

Jasperr bedanken voor de ontspannende avondjes snooker, waarin ik na al die tijd nog 

niett echt beter ben geworden. Ook waren daar Nicole, Ana C, Peter, Vief en Ana L. als 

collega's,, maar ook als vrienden voor gezellige etentjes, drankjes en andersoortige uitjes 

zoo nu en dan. 

Irene,, jouw adviezen hebben me gestimuleerd het structurele pad op te gaan. Jammer 

datt we het stadium van structuuroplossing met NMR niet hebben bereikt. Frank, kerel, 

ookk jou ben ik met betrekking tot structurele zaken zeer erkentelijk. Onze 

elektronmicroscopischee samenwerking was zeer vruchtbaar. 

Enn dan mijn paranimfen Jan en Rob. Aan jullie heb ik in mijn labwerk het meest gehad. 

Julliee adviezen over praktische zaken en discussies over uit te voeren experimenten en 

resultatenn waren onontbeerlijk. Ik waardeer het zeer dat jullie mij tot en met het laatst 

hebbenn bijgestaan. Ook de extra handen gedurende de afgelopen jaren, Xavier, Reis en 

Dennis,, bedankt voor jullie inzet. 

Mett nadruk wil ik Peter bedanken voor de jarenlange wetenschappelijke samenwerking 

terr 'ontrafeling' van het SA-eiwit. Ik denk dat ik in een unieke situatie verkeerde met mijn 

promotorr als directe begeleider en ik zal onze lange sessies achter de PC en de 

uitgebreidee discussies niet licht vergeten. Anneke bedankt voor het warme ontvangst in 

huizee Pouwels en goede gesprekken tijdens lunch en diner. 

Enn dan zijn er natuurlijk nog Harald, Aske & Bart, Barry & Ingrid, Jan-Luuk & Marjan en 

Meinkee en voor jullie regelmatige bezoeken, gezamenlijke activiteiten of morele steun. 

Jeroen,, van met jou 'samenwonen' in het Twijntje, want dat was het bij tijd en wijle, heb 

ikk altijd erg genoten. Vrijdagochtend ontbijten in de stad, een avondborrel op gezette 

tijden,, en vaker wel dan niet samen koken. Als goede vriend zette je me ook weer met 

beidee voeten op aarde wanneer dat nodig was. 

Lievee Valérie, j i j bent degene die de laatste tijd van het dichtste bij hebt meegemaakt. Ik 

verbaasdee me er vaak over hoe rustig j i j altijd bleef als er druk op de ketel kwam. Ik 

moett zeggen dat het iets is dat ik van je geleerd heb de afgelopen maanden. Door jou 

warenn de laatste loodjes een stuk lichter. Je zult blij zijn met wat rust in de tent nu, met 

namee tot september, want daarna is dat wel weer afgelopen... 
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