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Curriculum vitae

Curriculum vitae

Esther-Marije Klop werd geboren op 24 december 1975 te Gouda. 
Na de lagere schooltijd in Zevenhuizen (Zuid-Holland), ging zij in 
1988 naar het Gymnasium Erasmianum te Rotterdam. Hier werd 
haar interesse gewekt voor de Latijnse taal en cultuur en voor 
literatuur in het algemeen. Ondanks een duidelijke voorkeur voor 
de alfa-vakken slaagde zij in 1994 met een vakkenpakket met een 

vleugje bèta. In september 1994 startte zij haar studie Nederlandse Taal- en Letterkunde 
in Groningen, waarvan zij de propedeuse na een jaar cum laude afrondde. Tijdens dit 
eerste jaar hadden vooral de vakken in de Middelnederlandse Taal- en Letterkunde 
en Psycholinguïstiek haar voorkeur. Bij de colleges Psycholinguïstiek haar voorkeur. Bij de colleges Psycholinguï ïstiek werd haar ïstiek werd haar ï
interesse gewekt voor hersenen en hun functie. Vandaar dat zij besloot in 1995 de 
studie Psychologie te starten, waarvan zij in 1997 het propedeutisch examen haalde. 
Tijdens het tweede studiejaar van Nederlandse Taal- en Letterkunde kreeg zij via prof.
dr. F. Zwarts de mogelijkheid twee dagen per week stage te lopen bij het Max Planck 
Institut für Psycholinguistik te Nijmegen, waar zij meewerkte aan onderzoek naar 
taalverwerving bij kleuters. In 1996 volgde zij als bijvak de colleges ‘Anatomie van het 
hoofd/halsgebied en Neuroanatomie’ bij prof.dr. G. Holstege van de disciplinegroep 
Anatomie van het huidige Universitair Medisch Centrum Groningen. Omdat zij tijdens 
deze cursus viel als een blok voor de neuroanatomie, werd, na het met doodsangst 
afl eggen van het mondeling tentamen, overeengekomen een stage af te leggen 
bij de Anatomie. In 1999 resulteerde deze stage in een afstuderen (cum laude) als 
Neerlandica met een afstudeerartikel over een neuroanatomisch onderwerp. (Deze 
bijzondere constructie werd mogelijk gemaakt door de interdisciplinaire gerichtheid 
van de Groningen Graduate School for Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN) 
waarvan zowel de disciplinegroep Taalkunde als Anatomie deel uitmaken.) Vanaf 
september 1999 was zij werkzaam als AiO en als docent bij de vakgroep Anatomie. 
In haar vrije tijd hield deze AiO (ecce contradictio in terminis) zich aanvankelijk bezig 
met theatersport, maar de afgelopen periode hadden vooral vliegen en duiken haar 
hart. Haar interesse gaat tevens uit naar taal, de Middeleeuwen en de geschiedenis 
van het Christendom. Na de promotie zal Esther-Marije Klop als universitair docent 
werkzaam blijven bij de disciplinegroep Anatomie van het Universitair Medisch 
Centrum Groningen.




