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Dankwoord 
 
 
 
Een van mijn stellingen had kunnen zijn, dat wetenschap en kunst met elkaar gemeen 
hebben dat het eindresultaat er zo makkelijk uit kan zien, terwijl de weg ernaar toe heel 
moeilijk is geweest. Maar dan geldt ook voor beiden, dat de bijdrage van alle mensen 
die helpen de hobbels in die weg te overwinnen niet direct in het eindproduct terug te 
vinden is. Daarom is, althans voor proefschriften, het dankwoord uitgevonden. 
 
Laat ik bij het begin beginnen. Ik had, waarschijnlijk, geen idee waar ik aan begon, 
maar in het eerste gesprek met Lubbert, Marc en Gert-Jan voelde ik mij direct op mijn 
gemak, en dat bleek in de daarop volgende jaren niet onterecht. Gert-Jan, ik ben blij dat 
je me nog hebt geholpen met ‘opstarten’. Marc, dank voor je constante vertrouwen in 
het project en mijn mogelijkheden daarin. Zonder je pep-talk had ik het misschien wel 
opgegeven. Hoe beter we elkaar leerden kennen, hoe beter de samenwerking ging, dus 
laten we dat nog even voortzetten. Lubbert, je bent als een rots in de branding voor 
Micphys. Ondanks je betrokkenheid bij zoveel verschillende projecten wist je altijd de 
juiste kritische vragen te stellen, en heb je me enorm geholpen bij het schrijfproces. 
Arthur, jij hoort zeker ook thuis in dit rijtje ‘begeleiders’. Dank voor je betrokkenheid 
bij mijn deel van het project. Inhoudelijk was je inbreng onmisbaar, maar ook je rustige 
en geduldige manier van werken heb ik erg gewaardeerd.  
 
Ook, of eigenlijk vooral, in het lab worden veel hobbels in de weg van het onderzoek 
overwonnen. Coenie, baie dankie voor het delen van je kennis, en voor het voeren van 
menige felle discussie. All other Micphys colleagues, especially those working within 
the CCB, thanks for all your support, sharing your knowledge and for creating a very 
good working atmosphere. Speciale dank aan Theo voor de levendige discussies tijdens 
de lunch. Ook dank aan alle collega’s binnen het IOP-project voor de uitwisseling van 
kennis en materiaal. Especially, thanks to Yuan for sharing her data. Iris, thanks for 
being around, I hope you learned as much from it as I did. Štefan, it was nice working 
together, I am glad we have been successful despite the physical distance. 
 
Voor ik aan dit project begon was Groningen voor mijn een verre, onbekende stad. 
Gelukkig waren er mensen bij wie ik meteen welkom was: bij Chris & Sonja, bij 
Nienke, en bij de zangers van Bonton. Mijn verhuizing betekende ook de overstap naar 
een andere (nóg leukere) rol bij Nivon Jeugd & Jongeren. Nivon-vrienden, ik heb het al 
vaker gezegd: van jullie heb ik de afgelopen tien jaar misschien nog wel het meest 
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geleerd. En wintervrienden, met jullie heb ik de meest verfrissende winteruitstapjes 
gemaakt die je je kunt wensen. Ik hoop nog veel (niet te grote) avonturen met jullie te 
beleven. 
 
Het echte begin ligt natuurlijk bij mijn ouders. Peter en Sylvia, en met jullie Simone en 
Ruud, jullie hebben mij altijd gesteund in mijn keuzes, ook als ze niet erg voor de hand 
lagen. Veel dank daarvoor. Inger en Michiel, ik ben blij dat jullie er zijn! Ik hoop dat 
jullie eigen weg zonder al te grote hobbels zal zijn. 
  
Ernst, jij hoort bij mij. Als geen ander maak je me vrolijk als je vraagt of ik vandaag 
weer een belangrijke uitvinding heb gedaan, of een nobelprijs heb gewonnen. Ik hoop 
dat je voor altijd naast me staat, want ik heb je lief. 
 
 
Rachel 
 
Augustus 2007 
 




