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DANKWOORD D 

Alss je bij het promoveren iets leert, dan is dat mooi meegenomen. In elk geval kom je er rap 
achterr dat het in je eentje niet gaat. De hulp van velen is van node, en dit boekje was er dan 
ookk nooit gekomen als niet die hulp ook door velen geboden was. 
Allereerstt wil ik Chris bedanken, die als promotor het team versterken kwam, in korte tijd het 
onderwerpp wist te doorgronden en daar waar nodig aan te vullen. Ik denk dat we op de goede 
wegg zijn, en ik ben blij dat we de samenwerking zullen kunnen voortzetten. 
Zeerr veel dank aan mijn co-promotores, Ton en Luitzen. Luitzen, je faam van nauwgezetheid 
wass zeer welkom, al was het maar omdat je me leerde hoe je experimenten zo kunt doen dat 
zee kunnen lukken. Meer nog je humor, je ironie en je ondersteuning. En Ton, die als humo-
ristt befaamd ook op de momenten dat het nodig is de juiste vorm van kritisch wetenschappe-
lij kk denken weet te vinden. Alsook nooit te beroerd voor heldere analyses van het ongerijmde 
opp de momenten dat die van pas komen. 
Leo,, jouw nauwgezetheid gaf meermaals de duw die het verschil maakte tussen succes en falen. 
Hett hoeft ook niet moeilijk te zijn als je weet waarmee je bezig bent. Met Henk heb je vol-
doendee voetbalkennis voor een heel lab, maar het zou leuk zijn als je ook eens wat van muziek 
zouu weten. Het is goed wielen uitvinden wanneer je in de buurt bent. 
Hett grappige van waar ik terechtgekomen ben, is dat er veel samengewerkt wordt met men-
senn van allerlei groepen. Ofwel ik had wat nodig en zeurde eenieder aan de kop, ofwel iemand 
kwamm naar het MS lab om wat te laten meten. Gevolg was een veelheid aan meer of minder 
intensievee samenwerkingen, waar al dan niet iets meetbaars werd gemeten, waar zin en onzin 
uitkwamen,, waar al dan niet iets mee werd gedaan. Veel, heel veel leerzame momenten voor 
dee jonge onderzoeker. Wegens meedenken, prutjes maken, en dat alles soms zelfs met suc-
ces,, neemt Louis wel een aparte plek in in dit rijtje. En dan, op het gevaar af van namen te 
vergeten:: Alicia, Andrea, Bart, Bob, David, David, Eddy, Eelco, Els, Farhad, Frederic, Hans, 
Janynke,, Joel, Leo, Liesbeth, Marco, Martijn, Maureen, Piet, Richard, Rob, Sylvia, Valerie, 
Vladimir,, Zulfi ; er is nog veel te ontdekken. 
Heell  veel dank aan 'mijn' studenten, Martijn, Robert-Jan en Yin, aan alle practicumlopers 
enn cursisten, waar ik meer aan gehad heb dan ik van tevoren bedenken kon. Dat ik tegen het 
eindee van de AIO-tij d ook nog op een afdeling blijk te zijn beland waar het bierdrinken goed 
is,, had ik ook niet kunnen denken. Dank aan aanwinsten Boris, Piotr en Urszula, naast Erik, 
Steen,, Han en Tineke die de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een afdeling waar het pret-
tigg werken was. En met het binnenhalen van Bondien en Ans hebben we niet alleen meer 
rumoer,, maar ook nog ondersteuning direct naast de deur. 
Amuiguitaa Marta, samenwerken en goede vrienden worden, en lol te blijven trappen, soms is 
hett leven mooi. Dave, niet alleen wetenschap maar ook het gevoel voor het totaal overbodige, 
datt wel ontroert. 
Robertt (Papin!) wordt nog steeds node gemist. Gelukkig dat Michael de bij voorbaat verloren 
slagenn tegen de bierkaai blijf t strijden. Samen met Anna paranimf, omdat julli e me altijd wisten 
opp te vangen zonder te verzanden in zinloos positivisme. 
Vrienden,, kennissen, familie en andere mensen die in mijn hart zijn: veel, heel veel heb ik aan 
julli ee steun en gezelligheid gehad en zal ik nog altijd blijven hebben. Pap & mam, julli e wisten 
datt ik het kon, en nu weet ik het zelf ook. Lieve zoesie, wat een onzin hè? 
Enn de grootste schat die ik in mijn promotietijd heb mogen ontdekken, Iris: AE3! 
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