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Dankwoord

Grote dank ben ik verschuldigd aan mijn promotor Sander Bais. Sander, jouw sturende en
stuwende kracht is essentieel geweest voor de totstandkoming van dit proefschrift. Ook
buiten de directe inhoud van mijn promotieonderzoek ben je een grote inspirator geweest
en ik ben ervan overtuigd dat jou woorden nog dikwijls door mijn hoofd zullen gonzen.
Ook mijn andere coauteurs, Bernd Schroers en Joost Slingerland wil ik erg graag bedan-
ken. Bernd, je vlijmscherpe analyses hebben mij meermaals gedwongen heel goed over
vele aspecten na te denken. Joost, je onuitputtelijke energie om alsmaar opbouwende
kritiek te blijven geven heeft veel goeds achtergelaten. Daarnaast wil ik jou en There-
sa bedanken voor jullie gastvrijheid in Santa Barbara en de memorabele tripjes over de
Amerikaanse wegen en door de Californische natuur.
Mijn kamergenoten, Alejandro, Nick en Paul wil ik bedanken en ook Jan, Sheer, Xerxes,
Joost, Ingmar, Johannis, Balt, Lisa, Bahar en Oleksandr. Speciale dank aan Wouter voor
de fijne samenwerking bij onze werkcolleges, aan Rutger voor het beantwoorden van mijn
vragen over Seiberg-Witten theorie en aan Lotte voor het verhelderen van het Langlands
program. Meindert, ik vond het erg leuk om met jou aan iets totaal anders te werken en
ik ben blij dat jij dat tot een goed eind hebt weten te brengen. Ilies, not only thanks for
solving the infinite number of puzzles I came up with, but also for the bike and canoe trips
and especially for entertaining me during our lunches. Ook alle andere leden van het ITF
wil ik bedanken.

Ronald, Wouter, Michaël, Robert en Erno, zonder onze samenwerking en elkaars ge-
zelschap van af het eerste begin van onze studie zou ik nooit hier zijn gekomen. Ook
wil ik Stefan, Nadja, Suzette en Davinia bedanken. Joukje, Evelien, Bob, Roos, Sanne,
Ineke, Erika, Sandra en Joeri, bedankt voor alle gezelligheid de afgelopen jaren. Jullie
waren met elkaar zeker een feestelijk middelpunt. Sandra, jij hebt de afgelopen jaren
letterlijk voor de voedingsbodem van mijn proefschrift gezorgd. De heerlijkste gerechten
zijn voorbij gekomen en volgens mij is de koek nog lang niet op.
Mijn Opa en Oma, mijn ooms en tantes wil ik graag bedanken en ook Huib, Pieternel en
Martijn. Pappa en Mamma, dank voor al jullie steun. Joris en Hester, dank je wel dat
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jullie er altijd zijn geweest.
Lieve Daniella, jij kwam toevallig de advertentie van deze promotieplek tegen. Dat heeft
uiteindelijk niet alleen tot dit proefschrift geleid, maar het heeft ons ook vanuit Londen
teruggebracht naar ons geliefde dorp waar ik samen met jou de meest fijne tijd heb gehad.
Marijn, jij gaf de grootste afwisseling in mijn leven de afgelopen twee jaar en daarmee
schonk jij me een enorme hoeveelheid energie om telkens door te blijven gaan met mijn
onderzoek, dankjewel. Jonah, ik wilde de inhoud van dit proefschrift afhebben voordat
jij geboren zou worden en daarmee ben jij de grootste beloning geworden voor het vele
ploeteren. Met zijn vieren sluiten we een hoofdstuk af en gaan verder naar een mooie
toekomst.
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