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Nawoord Nawoord 

Nawoord Nawoord 

Hierbijj wil ik iedereen bedanken die eraan heeft bijgedragen dat ik de afgelopen 
jarenn met veel plezier aan dit boekje gewerkt heb. De voltooing ervan is mede te 
dankenn aan mijn promotor Fernando Lopes da Silva, die mij gewezen heeft op de i's 
zonderr puntje en kritische vragen heeft gesteld. Het leeuwendeel van dit dankwoord 
gaatt zonder twijfel naar mijn co-promotor en begeleider Willem Kamphuis. Jouw 
inzicht,, inzet en stimulatie zijn onontbeerlijk geweest. Zowel je hulp (cq heldendaden) 
alss het feit dat je mij ook alleen hebt laten werken (al kon je het soms waarschijnlijk 
niett aanzien) zorgen ervoor dat ik het een heel plezierige samenwerking vind en ik 
hoopp die voorlopig voort te zetten. De overige leden van de commissie wil ik 
bedankenn voor het beoordelen van dit proefschrift. 

Mijnn paranimfen, Iris en John, jullie wil ik bedanken voor jullie mentale steun, al 
dann niet in de vorm van optimisme, en voor jullie al dan niet opgevolgde adviezen. 
Gestimuleerdd en gesteund ben ik ook door alle leden en ex-leden van o.a. de 
Kamermans-,, Slingerding-, en Bergen-groep. In het bijzonder ook mijn ex-
kamergenoten,, Caroline en Andrea; wie kan zeggen dat het soms té gezellig was op 
zijnn kamer? Verder natuurlijk mijn eeuwige dank (meerdere malen zelfs) voor 
Maartenn Prins voor zijn technische en vooral relativerende steun. Ton wil ik 
bedankenn voor de goede sfeer bij fotografie, Lidy voor haar grenzeloze vertrouwen in 
dee blotjes en verder wil ik Ben, Marcia en Will nog noemen als personen die alles 
draaiendee weten te houden. 

Tenslottee wil ik het thuisfront nog bedanken voor het meeleven in de wetenschap, 
voorr definities van glaucoom en andere aardse zaken. 
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