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Dankwoord

De basis van dit proefschrift was al lang gelegd voordat ik in 2009 met mijn pro-
motieonderzoek begon. Om precies te zijn, begon het allemaal op mijn verjaardag
in 2004. Op de open dag voor de bachelor Informatica van de Universiteit van
Amsterdam werd niet alleen het studentenleven opgehemeld, maar werd er ook een
proefcollege gegeven. Ik weet niet precies meer wie dat college gaf (volgens mij was
het Yde Venema), maar de enthousiasme waar het college mee gegeven werd zorgde
ervoor dat ik ter plekke besloot om Informatica te gaan studeren aan de Universiteit
van Amsterdam. Dit enthousiasme bleef duidelijk aanwezig tijdens de zeven jaar
dat ik aan de Universiteit van Amsterdam heb gestudeerd en ik ben het docenten-
team daarvoor ook erg dankbaar. Ongetwijfeld vergeet ik wat van de docenten,
maar Alfons Hoekstra, Dick van Albada, Inge Bethke, Rein van den Boomgaard,
Ben Bruidegom, Esdert Edens, Toto van Inge, Tom Koornwinder, José Lagerberg,
Leen Torenvliet, Yde Venema, Andy Pimentel, Chris Jesshope, Alban Ponse en Jaap
Kaandorp bedankt voor jullie inzet!

Gedurende mijn Bachelor kwam ik ook in contact met Andy. De eerste dat ik hem
tegenkwam was tijdens colleges van het vak Architectuur en Computerorganisatie.
Het bleek het begin van een lange samenwerking. Zowel het eindproject van mijn
bachelor en master heb ik gedaan onder begeleiding van Andy. Dit heb ik niet
alleen met veel plezier gedaan, maar ook was daarbij het resultaat van het onderzoek
boven mijn verwachting. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen hij mij een
promotieplek aanbood binnen het EASY project. Hier kon ik het onderzoek wat ik
tijdens mijn master had gedaan voortzetten en verder uitdiepen. Samenwerken met
Andy was ideaal, je kon altijd bij hem binnenlopen om dingen te bespreken. Daarbij
gaf hij heel veel vrijheid binnen je eigen onderzoek. Ik heb het ook gewaardeerd dat
Andy me heeft meegenomen naar Salzburg om mijn bachelor project te presenteren
op een workshop. Omdat ik het niet helemaal aandurfde om binnen een internationale
groep mensen mijn werk te presenteren heeft hij daar mijn werk gepresenteerd. Na
meerdere presentaties daar gezien te hebben, zag ik in dat presenteren eigenlijk niet
zo lastig is. Dit is iets waar ik vandaag de dag nog van profiteer!

Dat ik met mijn promotie begon, zaten we nog in het Nikhef gebouw. Hier
kwam ik op de kamer bij Mark Thompson, Toktam Taghavi en Roberta Piscitelli.
Het was een erg fijne kamer en het mooie was dat we ondanks de afwezigheid van
klimaatbeheersing altijd nog wat frisse lucht in de kamer konden krijgen. Niet alleen
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hadden we de mobiele koeling van Toktam, maar het raam kon ook open. En dat
bedoel ik dan ook letterlijk: je tilde hem er helemaal uit. Ook door de andere collega’s
werd ik warm ontvangen: o.a. Simon Polstra, Mike Lankamp, Raphael Poss, Michiel
van Tol, Irfan Uddin, en Michael Hicks. Mike zorgde op een hele andere manier voor
verkoeling: ik voel nog steeds de sneeuwbal in mijn nek die eigenlijk voor Michael
bedoeld was (en naar de woorden van Mike; Hij moest toch wat met de sneeuwbal)!

Simon is altijd een goede steun geweest bij het gebruik van Sesame. Zijn install-
atietekstje voor Sesame die hij me stuurde tijdens mijn Bachelor heb ik jaren daarna
nog gebruikt (Het is de oudste email die nog in mijn inbox staat)! Daarnaast was het
ook fijn om iemand te hebben die, net als ik, ook een sporthart had. Ik heb genoten
van de vele fiets en MTB verhalen.

In 2010 verhuisden we naar het nieuwe gebouw aan Science Park 904. Architec-
tonisch gezien heel mooi, praktisch gezien was het wat minder. Hier zat ik samen
met Roberta Piscitelli bij het raam (die net als mij wat daglicht kon waarderen)
in een kamer die we uiteindelijk deelde met Simon, Wei, en Bert. In de loop van
de jaren zijn er ook verscheidene collega’s bijgekomen in ons onderzoeksgroep zoals
Quan Wei, Roeland Douma, Roy Bakker, Sebastian Altmeyer, en Bert Gijsbers.
Samen met Clemens Grelck en Chris Jesshope resulteerde dit in een kleinschalige
onderzoeksgroep waar in een ongedwongen sfeer elkaars onderzoek versterkt werd.
Ook moet ik het secretariaat niet vergeten: Erik Hepiteuw en Brechtje Schipper
bedankt voor alle ondersteuning.

Daarnaast wil ik de leden van de promotiecommissie (mijn promotor Chris Jesshope,
Cees de Laat, Jurgen Teich, Gerard Smit, Henk Corporaal) bedanken voor het beoor-
delen van mijn proefschrift. Daarbij moet ik ook de anonieme reviewers niet vergeten
die in de loop van de jaren mijn artikelen hebben beoordeeld die ik naar verscheidene
conferenties heb gestuurd. Met de constructieve feedback die ik heb mogen ontvan-
gen, heb ik vele verbeteringen kunnen doorvoeren in mijn onderzoek. Hierbij dank
ik ook Simon, Sabien, Carla, Dick, en Wendy die in de laatste dagen nog hebben
geholpen met de omslag van het proefschrift en de Nederlandse samenvatting.

Tenslotte wil ik mijn familie nog bedanken: Allereerst mijn ouders voor het feit
dat ik tijdens mijn promotie nog thuis heb mogen wonen. Niet alleen heeft me dat
veel tijd gescheeld aan huishoudelijk werk, maar elke dag dat ik thuis kwam van het
werk was er altijd iemand om de dag weer door te spreken. Mijn zussen (Renate,
Wendy, en Carla), mijn zwagers (Rick, Rob, en Dick) en uiteraard mijn neefjes en
nichtjes (Demi, Jayden, Joran, Nathan, Kensi, en Pepijn) elke zondag dat jullie
langskwamen was het altijd weer gezellig in huis. Hierdoor kon me elke week weer
opladen voor de volgende werkweek. Ook mijn medeatleten en trainer van AV Hera
hebben er voor gezorgd dat ik de gedachten van alledag weg kon lopen tijdens de
trainingen op dinsdag en donderdag.

Het is onvermijdelijk dat ik nog mensen ben vergeten die ik zou moeten bedanken.
Mocht je naam er niet bij staan: bedankt, ook al is het alleen maar voor het lezen
van mijn proefschrift!


