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Nawoord d 

Hoewell  het voltooien van een proefschrift tegenwoordig vaker  wordt gezien 
alss de start van een wetenschappelijke carrière dan als de spreekwoordelijke 
kroonn op het levenswerk, lijk t dat laatste hier  toch meer  aan de orde: eenderde 
deell  van mijn leven heeft gedraaid om het wel en wee van de achterpoot 
spieren.. Gelukkig stond ik er  niet al die tij d alleen voor. 
Mij nn dank gaat in de eerste plaats uit naar  mijn promotor  Daniel Kernell. 
Daniel,, ji j  gaf mij  het gevoel dat ik deel uitmaakte van een landelijk netwerk, 
gevormdd door  de driehoek Amsterdam, Groningen en Utrecht. Daarnaast 
stimuleerdee ji j  mij  om ook letterlij k over  de(ze) grenzen heen te kijken. Jou 
pogingenn om mij  ook in de digitale wereld wegwijs te maken zullen er 
ongetwijfeldd toe leiden dat ook ik ooit een e-mail adres zal bezitten. 
Ookk Otto wil ik bedanken, uiteindelijk vond de geboorte van elk experiment 
plaatss onder  jou handen. 
Dee finish van elk experiment heb ik eveneens uitbesteed, en wel aan Albert . In 
dee niet altij d gelijkluidende gegevens uit de literatuur  is jouw werk toch altij d 
mijnn baken gebleven. 
Rob,, Inge en Bert, julli e proefschriften lagen de afgelopen maanden aldoor 
onderr  mijn handbereik. Hierdoor  wist ik steeds waarvoor  ik het deed, maar  ook 
hoee ik het moest doen. 
Tott  slot, Tiny, ook ji j  hebt een onmisbare rol gespeeld bij  de uitvoering van de 
experimenten.. Jij  kende 'de meiden' al langer  dan ik, en dat heeft er  voor 
gezorgdd dat dit 12 jaar  durende project in ieder  geval in de eerste jaren flitsend 
snell  van start kon. 
Dee laatste woorden zijn voor  mijn gezin, waarin de theorie en de praktij k 
elkaarr  toch wel akelig dicht genaderd zijn. Nico, jouw sterke kant was en is het 
inn elkaar  knutselen van praktische hulpmiddelen, waarbij  technische perfectie 
voorr  jou steeds een minimumeis bleek te zijn. Je mag je nu gaan uitleven op de 
zolder!!  Sebastiaan en Saskia, bedankt voor  julli e bijdrage. Jullie hebben 
treffendd samengevat wat mij  de afgelopen jaren heeft bezig gehouden. 
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