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Dankwoord

Het heeft even geduurd, maar het is zo ver: tijd voor een dankwoord. Zoals bekend is het
dankwoord misschien niet het belangrijkste, maar wel het meest gelezen deel van een
proefschrift. Dus ik ga ervoor.
Heel veel mensen ben ik dank verschuldigd voor hun ondersteuning, advies, het plezier
dat we samen gehad hebben, de soms enorme eyeopeners, op vele terreinen, ook nietwetenschappelijke. Omdat ik ongetwijfeld iemand zal vergeten, dank ik jullie allen hierbij.
Een aantal mensen wil ik persoonlijk bedanken, en ik begin met Pernette. 10 jaar geleden
ben ik als studente in jouw groep terecht gekomen. Ik heb al die jaren met erg veel plezier
gewerkt. Je was een geweldige baas, die mij geholpen heeft om te groeien. Je hebt je
ingezet om mij te kunnen laten starten met deze promotie en daar ben ik je zeer
dankbaar voor. Tijdens mijn promotieonderzoek ben je een onmisbare steun geweest
voor mijzelf en mijn ontwikkeling als onderzoeker.
Tijdens mijn promotietraject heb ik maar liefst 2 professoren gehad; Roel en Hans
stonden, elk op zijn eigen wijze, allebei klaar om mij te helpen wanneer ik daar om vroeg,
gaven mij de ruimte om dit onderzoek te volbrengen en mij van analist tot onderzoeker te
ontwikkelen.
In de groep NOG heb ik veel steun ondervonden van de mensen die er werken en
werkten, onderzoekstechnisch van Marillis, Paul V, Maike en Paul F. Als ik het allemaal
niet meer zag zitten kon ik altijd rekenen op hun hulp om alles weer goed op een rijtje te
krijgen. Rechien, jij was mijn steunpilaar op het lab, jij was er 10 jaar geleden om mij als
stagiair/analist wegwijs te maken en staat nu aan het eind naast mij, als paranimf.
Maartje, jij hebt aan de wieg gestaan van dit proefschrift.

Je was eerst mijn

stagebegeleider en het project waar ik jou toen bij heb ondersteund, heb ik zelf mogen
afronden en staat nu ook in mijn proefschrift. Ik wil je bedanken voor de leuke tijd, de
begeleiding en de samenwerking.
Mannus, dank voor je hulp bij alle berekeningen, het opzetten van macro’s en het
controleren van mijn werk.
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Dit hele proefschrift had natuurlijk nooit tot stand kunnen komen zonder de Universiteit
van Amsterdam en NWO, die het onderzoek hebben gefaciliteerd en gefinancierd.
Ik heb uiteraard ook het een en ander gevergd van mijn directe omgeving. Allereerst mijn
zus Lies, met wie ik samenwoonde, en die ik soms gek heb gemaakt met mijn gechagrijn
en frustraties. Jouw geduld met mij is vrijwel oneindig geweest. Dank aan mijn ouders
voor alle adviezen, gevraagd en ongevraagd, en niet te vergeten al het heerlijke eten.
Micha, heel erg bedankt voor de hulp bij het maken van figuren en het uiteindelijke
omslagontwerp.
Malka, we waren het soms wel en soms niet eens, ook in de wekelijkse pubquiz, maar
vriendinnen waren, zijn en blijven we! Dank voor het vormgeven van dit boekje en vooral
voor de vele, vele steun om tot dit resultaat te komen.
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