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Dankwoord

Ik ben heel veel mensen bijzonder dankbaar voor hun hulp tijdens het schrij-
ven van dit proefschrift. Het is haast onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken, maar bedenk, gezien het feit dat dit proefschrift zeer exclusief
verspreid is, dat jij waarschijnlijk ook één van die personen bent. Bedankt
dus!

Toch zijn er een aantal mensen die het zeker verdienen om hier genoemd
te worden. Allereerst natuurlijk Daan Frenkel omdat hij bereid was om als
mijn promotor op te treden. Verder Christopher, voor je hulp en voor de les
dat wetenschappelijk onderzoek altijd minder gestructureerd verloopt dan ik
graag zou willen. Ik ben Piet erg dankbaar voor de prettige manier waarop we
een jaar lang samengewerkt hebben. Huub, bedankt dat je af en toe bereid
was naar mijn klaagzang te luisteren. En natuurlijk Menno, zonder je geniale
theoretische werk was het laatste hoofdstuk er nooit geweest.

Wat is een AiO zonder collega’s? Allereerst wil ik Gooitzen bedanken voor
zijn hulp als ik weer eens mijn computer stuk had gemaakt en voor zijn
geduld als ik weer eens iets stoms had gedaan (zoals het backupen van de
backup). Mijn kamergenoten hebben het zwaar te verduren gehad, vrees ik.
Elske, Marieke, Dirk en Evert, bedankt voor de leuke sfeer op onze kamer.
Daarnaast wil ik natuurlijk alle andere molsim collega’s bedanken voor de
leuke tijd die ik bij molsim heb gehad.

Eén collega die ik nu nog niet genoemd heb verdient dit zeker wel. Ik weet
niet of dit boekje af was gekomen zonder de hulp, het luisterende oor, de vele
gevonden spelfouten en de waardevolle adviezen van superkamergenoot en
paranimf Jasper. Dit brengt me bij mijn andere paranimf, Daniel, die altijd
nieuwsgierig was hoe het met mij en mijn promotie ging. Ik hoop nog veel
wandelingetjes met je te kunnen maken!

Met Mattijs en Floor heb ik de afgelopen jaren veel leuke dingen gedaan.
Toch had ik graag meer tijd met jullie doorgebracht (bij voorkeur onder het
genot van lekker eten en goede wijn), evenals met al mijn andere vrienden.
Ze verdienen allemaal een excuus van mij voor de manier waarop ik ze ver-
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waarloosd heb, met name het laatste jaar.

Dan mijn lieve schoonfamilie. Jullie zijn altijd geı̈nteresseerd gebleven in
waar ik mee bezig was. Ik had me geen warmere koude kant kunnen wensen.
Verder moet ik mijn zus(je) af en toe tot wanhoop gedreven hebben met mijn
flauwe grappen maar je weet vast wel dat je mijn favoriete zus(je) bent. Toch?
Mijn ouders hebben me altijd gesteund en waren altijd bereid om naar mijn
gemopper te luisteren (het liefst met een drankje bij een privé-zwembad in
Frankrijk). Ik zou niet weten wat te doen zonder jullie oneindige hoeveelheid
praktische hulp en jullie liefde.

Tot slot wil ik natuurlijk nog mijn geweldige gezinnetje bedanken. Fiona, het
duurt vast nog even voordat je dit kan (en wil?) lezen, maar weet dan wel
dat je mijn leven nóg leuker hebt gemaakt met je gesmak, je gepruttel en je
aanstekelijke brede grijns. En mijn liefste Suzanne, zonder je vele hulp en
geduld zou het me nooit gelukt zijn. I love you more than I have ever found a
way to say to you.

“Piled Higher and Deeper” by Jorge Cham, www.phdcomics.com


