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dingen waren die me de motivatie gaven om toch door te ploeteren. Dus bedankt voor de
achievements, WWRD?s (What Whould Rodney Do?), de lange diccusies over sci-fi en
natuurlijk stoeptegels :).

Buiten collega’s om zijn er nog een hoop mensen die ik dankbaar ben, om meer redenen
dan ik hier op kan noemen. Ik hoop dat ik het deze mensen vaak genoeg duidelijk heb
gemaakt dat ze dit al weten. Ik zal me daarom hier beperken tot het bedanken van mijn
familie, Mamsk, Yv, Kar, maar ook Karin, Jan en Veron, voor hun steun en liefde en
mijn naaste vrienden, Mark, Ilaan, Maaike, Ernst en Nora voor alle gezelligheid. Bedankt
Vincent en natuurlijk Esther voor de prachtige kaft!

Gideon, je valt zowel onder familie als vrienden en zoveel meer. Hoewel je dit al weet
wil ik je nogmaals bedanken voor alles wat je voor me hebt gedaan om dit proefschrift
mogelijk te maken. Van nooit moeilijk doen over de ”Year of Hell” tot het regelen van
zoveel dingen gedurende de laatste maanden zoals de printer, hoofdstukken nakijken en
zoveel meer. Thanks for keeping me sane.

Thanks again to everyone,

Nicole, 17-05-2012




