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Dankwoord2

Mijns inziens gaan wetenschap en creativiteit hand in hand. Velen hebben de inspiratie vlam
aangewakkerd, en hiervoor wil ik jullie hartelijk bedanken.

Jan-Mark, je inspireerde me door je indrukwekkende theoretische kennis, praktische insteek,
je gedrevenheid en ambitie. Van jou heb ik geleerd dat een vlam niet uit zichzelf brand. Daar
moet voor gewerkt worden. Jouw rol als co-promotor vervulde je met een eigen vorm van strenge
relaxedheid, die goed bij mij aansluit. Ik kreeg de tijd om te zweven, maar eindigde bij jou altijd
met de voeten ferm op de grond als er een deadline gehaald moest worden. (Zo zit ik nu midden
in de nacht, voor de deadline van morgen dit dankwoord af te schrijven.).

Arnold, geestverruimende professor uit Amsterdam. Tijdens de afspraken met jou zag ik dingen
die ik nog nooit eerder had gezien. Onvermoeibaar stimuleer je mensen om je heen, zonder zelf
opgebruikt te worden. Je bent een Daedaleske creativiteit katalysator, waardoor ik me soms in de
rol van Icarus waande. Ondanks je miljoenen-projecten en andere organisatorische bezigheden, was
de deur naar je kamer maar zelden gesloten.

Cor, je nam de honneurs een jaar waar toen Jan-Mark in Oxford zat, en we klikte meteen.
Ware het niet dat je later te druk werd om nog tafeltennis te spelen ;). Van jou heb ik geleerd om
wetenschappelijke vragen te stellen. Leuke kleine ideetjes tijdens het samen richting huis fietsen
worden zomaar journal papers.

Verder wil ik vier mensen nog specifiek bedanken. Dat ik niet nog langer over mijn proefschrift
gedaan heb is te danken aan Arjan, Dennis, Koen en Virginie.

Ook wil ik iedereen bedanken voor alle bezielende activiteiten. Onder andere, bedankt voor
East of Eden, The Mill, vrijdagmiddagprojectjes, lees clubje, (ASCI) conferenties, Captein en Co,
Tokyo, Ping-pong, Latei, FIS, Cuba, Grieks, Handelse bossen, Parijs, Spiderman, Film festival,
pannenkoeken, soepkip, koffiepauzes, waterhole, spelletjes in de kroeg.

Het laatste woord is gereserveerd voor diegenen zonder wie ik het niet had gekund. Marieke,
voor het geloof zodat ik het aandurfde. Amber, voor het meedragen tijdens de lange middenweg.
Gosia, zonder wie ik het nooit had kunnen afmaken.
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