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Dankwoord d 

Notenn spelen is niet zo moeilijk, de kunst is om er muziek van te maken. Eigenlijk is 

wetenschapp net zoiets als muziek maken. Een ieder draait mee in een orkest en heeft zijn 

roll  in het geheel, naar vermogen, muzikaliteit, karakter en in de toepasselijke muzieksoort. 

Inn een orkest kom je ooit eens binnen, na een opleiding. Sommigen aarden snel en 

vervullenn hun positie binnen het orkest met verve, anderen haken af en zoeken een ander, 

beterr bij hun passend orkest. Als bursaal ben ik opgenomen in een goed orkest, prima 

mensen,, een leuke melodie, al een geweldige sound. Tijdens mijn AIO tijd is het orkest ge-

groeidd en zelfs gepromoveerd tot de hoogste afdeling! Om de muziekstukken goed te 

kunnenn spelen heeft iedereen een functie te vervullen binnen het orkest. 

Eenn onderdeel van een muziekvereniging is het bestuur. Zij dragen vaak muzikaal 

bij,, maar gebruiken ook hun talenten op andere terreinen. In die hoedanigheid zou ik als 

voorzitterr Herman van den Ende willen voorstellen. Op de achtergrond meedraaiend en 

indienn nodig soms duidelijk op de voorgrond aanwezig zijn. Herman, bedankt voor jou 

bijdrage,, zowel organisatorisch als experimenteel. Tevens bedankt voor het corrigeren van 

dezee compositie. 

Dee functie van secretaris zie ik ingevuld worden door Alan Musgrave. Beste Alan, in 

dee afgelopen jaren heb ik je leren kennen als een veelzijdig mens. Een van die kanten was 

hett zijn van een goede componist. Je hebt in al die jaren heel wat ruwe ideeën voor liedjes 

herschrevenn en van die ruwe massa mooie wijsjes gemaakt, zoals in dit proefschrift te 

lezenn is. Soms werd je gebruikt als praatpaal, en in die functie heb je ook heel wat 

betekend.. Hiervoor wil ik je hartelijk bedanken. 

Voorr het orkest hoor iemand te staan met een visie, een echte dirigent die met zijn 

orkestt de top wil bereiken. Teun Munnik pas perfect in deze positie. Beste Teun, toen ik op 

dee afdeling kwam was de symfonie der fosfolipiden voor mij een onbekend terrein. Nu 

voell  ik mij er in thuis en heb inmiddels, vooral dankzij jouw steun, een mooie partij hierin 

meee mogen blazen en hoop dat ook de komende tijd te blijven doen. In de afgelopen jaren 

zijnn we samen een aantal keren op tournee geweest, waarvan ik heb genoten en geleerd. Je 

kritischee opmerkingen en goede suggesties hoop ik dan ook nog vaak te mogen horen. Ik 

wenss je veel succes toe met je orkest en gezien de huidige bezetting zal dat zeker lukken. 

Bestee John, ji j bent diegene geweest die mij, als nieuw lid binnen het orkest wegwijs 

hebtt gemaakt en de diverse secties heeft laten ontdekken. Daarna hebben we nog vaak met 

plezierr een duet geblazen. Naast het geven van practica heb je ook bijgedragen aan het 

onderzoekk dat is beschreven in dit proefschrift. Ook nu, ben je nog bij mijn onderzoek 

betrokkenn en ben je één van mijn paranimfen. Daarvoor wil ik je graag bedanken. 



Bestee Steven, al jaren van de partij en zelden op een valse noot te betrappen. Ook ji j 

bentt een belangrijke muzikale spil binnen het geheel met een geheel eigen stijl en hopelijk 

kunn je nog lang mag musiceren en een grote bijdrage leveren aan dit orkest. 

Martine,, eigenlijk zijn we samen in dit orkest begonnen, ji j in eerste instantie als 

studente,, maar al snel als volwaardig lid van de groep. Een ding is duidelijk, je soleert 

graagg en laat je crescendo's horen. Ik wil je bedanken voor alle vrolijke noten en hoop dat 

jee in de toekomst je partij nog lang blijf t invullen. 

Bas,, al jaren ben je binnen onze sectie aanwezig. Zelden sla je een repetitie over en 

jee inzet is geweldig, ook gezien je contributie aan dit concert werk. Hoewel walsen en 

polka'ss niet jouw stijl zijn, kan ik niet anders zeggen dat jouw beats ook best goed klinken. 

Dearr Ana, I appreciate your special Argentinian tango music and have enjoyed the 

timee that you have spent in our orchestra. You are leaving soon but I bet that you will sing 

yourr grandest aria elsewhere, also with great success. 

Dee stagiaires Bram en Evie, die tijdelijk hun deuntje meespeelden wil ik bedanken 

voorr hun hulp en ik hoop julli e in de toekomst nog eens tegen te komen. 

All ee andere leden van het orkest wil ik hierbij bedanken voor de partijen die zij 

spelen,, met name: Christa, Michel, Wessel, Rafa, Bastiaan, Rob, Julian, Kai, Gert-Jan, 

Chris,, Piet, leden van Fytopathologie. Ook wil ik de mensen bedanken die eerder 

meegespeeldd hebben en elders hun plek gevonden hebben, o.a. Ap, Hans, Hilda, Eddy, Jet, 

Corrien,, Tjeerd, Monique, de "Gist-mensen" en alle anderen die niet genoemd zijn. 

Eenn muzikant speelt meestal in zijn eigen kapel maar soms heeft hij een 

gastoptreden.. Therefore, I want to thank Nullin Divecha who gave me the opportunity to 

workk in his group at the NKI. I enjoyed our collaboration and appreciate the enthusiasm 

thatt you showed while working on our musical "Grease" together. 

Furthermore,, I thank the people at the Consorzio Mario Negri Sud in Italy, especially 

Chriss Berrie and Cristiano Iurisci. Many thanks for the contributions that you both made 

andd the support I received, even after I returned to The Netherlands. Also thanks for taking 

mee on a number of trips to show me some of the most beautiful parts of Italy! 

Tott slot een woord van dank aan het publiek. Beste familie, vrienden, en leden van 

dee diverse muziekverenigingen, julli e zijn toch diegenen die de diverse etude's aan moeten 

horen.. Soms uitgewoonde melodieën, soms nieuwe marsen. Vaak een fraai intro maar met 

eenn complexe finale. 

Eenn speciaal woord van dank wil ik richten aan mijn ouders, voor de interesse die 

julli ee altijd hebben getoond en alle steun die julli e al die jaren hebben gegeven. 

Tenslottee wil ik mijn lieve vriendin Saskia bedanken voor haar steun en vertrouwen 

inn een goede afloop. 
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