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Dankwoord d 

Langss deze weg wil ik eenieder bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan 
dee totstandkoming van dit proefschrift. 

Mij nn speciale dank gaat uit naar Joos Lebesque en Ben Mijnheer. 

Jooss Lebesque wil ik bedanken voor zijn immer steekhoudende kritieken. 
Joos,, jouw helikopterview en grote onderzoekservaring zijn van zeer grote 
waardee gebleken bij de totstandkoming van dit proefschrift. In dit proces wist 
jee steeds moeiteloos maar scherp bepaalde pijnpunten in methodologie of 
resultatenn naar voren te brengen. Vaak liep ik na een werkoverleg weer achter 
opp mijn te hoofd te krabben met nieuw 'huiswerk' onder de arm. Meestal 
duurdee het even voordat ik je kritiek op waarde kon inschatten, maar veelal 
moestt ik toch erkennen datje op- en aanmerkingen hout sneden. Ik vrees dat 
ikk jouw gerichte commentaar zeker ga missen bij toekomstig 
wetenschappelijkee werk. Het moge duidelijk zijn dat zonder jouw inbreng dit 
proefschriftt er niet gelegen zou hebben, al zou het alleen maar zijn omdat 
jouww visie aan de basis lag van een aantal onderzoeksvragen van dit 
proefschrift. . 

Ditt laatste gaat zeker ook voor op Ben Mijnheer. Ben, je bent een groot 
inspirator.. Je energie lijk t grenzeloos. Het is al eerder gememoreerd, maar de 
snelheidd waarmee ji j nieuwe manuscripten becommentarieerde is 
verbazingwekkend.. Je was altijd beschikbaar om tussenresultaten door te 
nemenn en dat zorgt er mede voor dat jouw enthousiasme zeer aanstekelijk is. 
Watt ik ook als zeer waardevol heb ervaren is dat je niet alleen kritiek levert 
maarr dat je ook actief meedenkt en -werkt aan oplossingen. Dit heeft me meer 
dann eens over dooie punten geholpen. Ben, ik ben je erg dankbaar voor de 
samenwerkingg door de jaren heen en ik hoop dat onze paden zich nog 
regelmatigg mogen kruisen. 
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