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Dankwoord d 

Michiel,, ik ben jou zeer veel dank verschuldigd voor de samenwerking en de 
vrijheidd in de afgelopen 4 jaar. Volgens mij ben je een erg goede manager, je voelt 
ookk goed aan wanneer je mensen niet of slechts sporadisch hoeft aan te sporen. Ik 
hebb erg veel van je geleerd en ik ben je zeer erkentelijk voor je geduldig uitleggen 
alss ik soms door de stress vergat na te denken. 

Opp het instituut, met Rob als kamergenoot de eerste twee jaar en daarna met 
Martin,, was de sfeer erg prettig. Ik denk dat de vaste kern, Martin, daar erg 
belangrijkk voor is. Jeroen, dank voor het vele samenwerken, samen eten en samen 
praten.. Rudy, dank voor het in- en samenwerken (de DS is nooit af maar rijdt 
wel). . 

Mij nn vrienden, met name Theunis, Jan, André, Marcus, en Martin, dank ik 
voorr de prettige tijd samen buiten theoffice uren. Ook het Orcahuis en dan bedoel 
ikk natuurlijk haar bewoners, wil ik danken voor de plezierige woonsfeer tijdens de 
eerstee twee jaar van mijn promotie en de jaren daarvoor; hierbij wil ik mijn goede 
vriendinn Natalie en de vaste Orcahuis-kern Derk en Jan-Karel in het bijzonder 
noemen.. Verder dank voor de hulp bij de DS sleutel acties (met name Derk), 
kolonist-blaat-avondenn (Bas, Camiel, Mark), het fietsen (Bas, Jan-'op 10 meter 
inn het wieF-Karel) en de samen-eet-avonden. 

Mij nn ouders wil ik danken voor alle hulp, het praten, en het vertrouwen; dit 
boekjee is ook voor jullie. Leander dank voor het maken van de kaft en voor je 
inzichtt tijdens onze ontwerp/brainstorm fase. Janine en Xavier; dank dat ik altijd 
alss ik het wilde mocht bijkomen bij jullie. 

Tenslottee een paragraaf voor mijn lief; Monique. Het moet vermoeiend zijn 
geweestt om elke keer, hetzij op weg naar huis, hetzij net thuis aangekomen mijn 
relaass aan te horen over wat ik gedaan en of ontdekt had. Ik ben heel blij jou als 
vriendinn en steun te hebben. Gelukkig hebben wij nog een heel leven samen. 
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