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'Datt ik niet zo ver kan kijken, komt omdat er reuzen op mijn schouders staan.' 
heeftt iemand eens geschreven in een aanpassing op de beroemde uitspraak van 
Newton.. Ik begrijp dat heel goed. denkende aan Arnold S. en Rein. 

Arnoldd S. is een uniek mens, en dat is hij . Dat hij ontzettend goed is zijn 
vak,, toegewijd, ieder ingewikkeld probleem kan terugbrengen tot een simpele 
leefregell  en zijn eigen teksten net zo kritisch beoordeeld als die van anderen 
weett iedereen die met hem te maken heeft. Maar belangrijkste is misschien 
well  dat ik altijd opgewekt en vol vertrouwen zijn kamer verliet. 

Mett Rein heb ik vaker en langer gesproken over politiek dan over weten-
schap.. Dat kon ook, omdat hij zoveel beter en intelligenter is dan ik dat hij 
doorgaanss aan vij f minuten genoeg had om mijn work van weken tot een pijn-
lijk ee omissie te reduceren, waarmee ik weer enige tij d voort kon. De rest van 
dee tij d mocht ik mij verantwoorden voor het Paarse Kabinetsbeleid in brede 
zin.. het heden en de toekomst van de sociaal-democratie en de zegeningen van 
hett geleidde kapitalisme. In politieke zin blij f ik voet bij stuk houden. In 
wetenschappelijkee zin blij f ik mij verbazen over zijn snelheid en kwaliteit van 
inzicht.. Rein is eigenlijk gewoon geweldig. Rein: ik zal me nog lang, al is in 
hett gedachten, me tegenover je verantwoorden. 

Reinn en Arnold zijn de enige mensen van wie ik met zekerheid en oprecht 
kann stellen dat zonder hun dit proefschrift niet tot stand zou zijn gekomen. 
Opp een iemand na. Mij n kamergenoot Peter Boncz. Zijn inspirerende cynisme 
hieldd me op de been. Dat we samen onze mooiste levensjaren vergooiden 
inn een stinkend hol in een amsterdamse buitenwijk, daarvan kunnen we niet 
meerr genezen. We kunnen het niet verantwoorden, zelfs niet verklaren. Maar 
misschienn kunnen we voorzichtig aan herstel gaan werken. Dat Peter weer 
terugkeertt naar de wetenschap is zo ongelofelijk, dat ik van weeromstuit begin 
tee hopen dat Van Basten weer fit  geraakt. 

Hett was fijn tafeltennissen met Sennay, Erik en de andere ISIS-onderzoekers. 
Mett Leo kon ik doortastend Go-en. Er waren zelfs momenten dat ik met een 
collegaa een werk-inhoudelijke discussie heb gevoerd. Dat laatste met name 
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mett Carlo, die me voorzag van kunstig geconstrueerd experimenteer-materiaal 
omm mijn detectoren te testen. Ook voel ik enthousiasme voor Virgini e en de 
anderee medewerkers van het secretariaat, evenals voor de mannen (doorgaans 
Jann Wortelboer) die de UNIX-systemen en aanverwante technologieën in de 
luchtt hebben weten te houden zonder noemenswaardige problemen of storin-
gen.. Ik ben ervan overtuigd dat ik nooit meer in een zo goed functionerende 
infrastructuurr zal opereren. 

Ikk dank mijn huidige baas Koos doordat hij, feitelijk als enige, bleef 
vertrouwenn in een afronding van dit proefschrift. Dat hij me daarvoor 
gedurendee twee maanden actief uit. Den Haag moest weren deerde hem niet. 
Mett Koos dank ik alle collega's van Het Expertise Centrum. Vanzelfsprekend 
mett name de collega's van Kennis en Innovatie. Ruud. Indra, Bert en Petra 
gavenn altijd blij k van daadwerkelijk enthousiasme omtrent mijn vorderingen. 
Hett worden mooie tijden, en de overheid is nog niet klaar. Het is tij d om de 
inspanningenn nog eenmaal te verdubbelen. 

Ikk las eens in een dankwoord: 'Zonder julli e was het ook wel gelukt, 
maarr niet julli e was het leuker'. Dat geldt, ook in mijn geval voor veel 
mensen.. Ik zal ze niet opsommen, omdat hun betrokkenheid bij dit proef-
schriftt in alle opzichten minimaal was. De jongens en meisjes van Niet Nix. 
vann www.writersblock.net. mijn familie, alsmede gesorteerde vriend(inn)en en 
aanverwanten.. Ze worden allemaal feestelijk bedankt. Een specifiek warm 
woordd voor Remco. die gedurende mijn lange promotietraject nooit het ent-
housiasmee voor het paranimfschap verloor. 

Zonderr Annette was ik nooit aan deze exercitie begonnen. Hoewel ze onze 
aanvankelijkee afspraak (eerst promoveren en dan pas kinderen) heeft geschon-
den,, treffen haar geen verwijten. En dat bedoel ik in de breedst mogelijke zin 
vann het woord. Sommige mensen zijn voor het geluk geboren. Ik vermoed en 
hoopp dat Annette er daar een van is. 

Annee wil niet in dit dankwoord worden opgenomen. Dat is op zich terecht, 
omdat,, ze alleen het omslag heeft kunnen ontwerpen. Maar die is dan ook niet 
misselijk. . 

Omm tot slot met A. Camp te spreken: "And all your math and formulas 

can'tt help you now. not anymore.'' 
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