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Dankwoord

Het is volbracht! Na vier jaar hard werken, meestal met heel veel plezier, soms doelgericht,
maar net zo vaak zoekende, ligt hier nu dit boekje. Er breken nu spannende nieuwe tijden
aan. Velen hebben mij gesteund bij de totstandkoming van dit proefschrift, en die wil ik
hier graag bedanken.

Allereerst natuurlijk mijn promotor en begeleider Wytse. Ik ben heel dankbaar voor
de vrijheid en het vertrouwen die je me hebt gegund in het najagen van mijn ideeën.
Soms waren die goed, soms niet, meestal hadden ze nog veel schaafwerk nodig. De vele
gesprekken en discussies die we gehad hebben waren een groot plezier, en ik hoop dat we
die kunnen blijven voortzetten.

Secondly, I want to thank Pascal. Not only did you collect all the experimental data
that was used in this thesis, but you were also such good company during the long af-
ternoons of doing these experiments. We had many good conversations, ranging from
the differences between life in France and the Netherlands (who could have known how
relevant this would turn out to be?) to whether one should use tomato puree in boeuf
bourguignon or not. Thank you!

I would also like to thank the people that have helped me shape my ideas through many
discussions: Fernando Lopes da Silva, Francesco Battaglia and Arjen Doelman. I partic-
ulary want to thank Adrienne Fairhall, Michael Berry, David Kleinfeld, Fred Wolf, the
MBL and the KITP, who gave me the opportunity twice to come to the US and learn so
much.

Voor alle anderen uit onze groep, Yoav, Laura, Marlies, Luuk, Femke, Qiluan, Hans,
Linda, Erwin, Jan, Natalie, Taco, Xin, Hayriye, Jacoline en Gracia: bedankt voor het
geduld tijdens alle werkbesprekingen, waar ik ondanks dat het onderwerp soms misschien
ver van jullie af stond toch altijd goede en nuttige feedback kreeg. Dank jullie voor alle
leuke borrels, dinertjes, praatjes bij de koffieautomaat, blijkens van steun en begrip tij-
dens de laatste weken schrijven en alle andere dingen die ook zo belangrijk zijn bij het
aangenaam maken van een werkplek. Mijn studenten, Lisanne, Arjan en Laura, dank
jullie voor het enthousiasme.

Ook de andere leden van SILS-CNS, in het bijzonder Henrique, Tobias, Marijn, Tara,
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Mike, Charlotte en Pieter, één van mijn twee paranimfen, jullie hebben mijn tijd hier aan
de UvA erg aangenaam gemaakt. Ik mis de turksepizzalunch (ja, in het Nederlands schrijf
je dat soort dingen aan elkaar) nog steeds. En als ik straks niet meer in Amsterdam woon,
hoe red ik het dan zonder de cupcakes van Tara en de vrijdagmiddag in brouwerij ‘t IJ?

Natuurlijk was ik hier nooit aanbeland zonder de onvoorwaardelijke steun van mijn fam-
ilie. Jullie hebben altijd zo veel vertrouwen gehad in mijn kunnen, en mij altijd gestim-
uleerd verder te gaan, maar mij gelukkig ook soms afgeremd als dat nodig was. Annette,
dank je dat je me meteen toen ik begon gedwongen hebt om alles dat ik las in Endnote te
zetten, dat heeft heel wat ellende gescheeld op het einde. Blijven we lekker discussiëren
over de macht van google en de voor- en nadelen van open access publiceren? Houd me
maar scherp! Ewoud, dank je voor alle filosofische vragen bij mijn werk, dat geeft me
inspiratie. Ik hoop nog heel lang van je prachtige muziek te kunnen genieten. Emile, mijn
broer (al lang niet meer ‘-tje’) en andere paranimf, dank je voor je humor en originele
kijk op de wereld.

Ook mijn familie, Tine en René, Elfri en Carolyn, en vrienden, Femke en Jeroen, Kim
en Nick, Jonna, Marieke, Michelle, Shahana, Eva en Rosanne, dank jullie dat jullie altijd
bleven vragen wat ik toch deed en waar mijn onderzoek over ging, ook al wisten jullie
dat er een onbegrijpelijk antwoord zou komen. Bedankt dat jullie me met beide benen
op de grond hielden. En Jeroen, natuurlijk enorm bedankt voor het ontwerpen van de
prachtige omslag.

For all my foreign friends, too many to name, but you know who you are: keep the
party going! I hope to visit you all in Portugal, Spain, Germany, France, Greece, Brazil,
Italy, Slovakia, Bulgaria, USA, UK and all those other places you come from and will
spread out to again. You will always have a home in Amsterdam.

En dan jij natuurlijk, Wout. Hoe kan ik jou nu bedanken in een paar zinnetjes? Jij
hebt al mijn pieken en dalen van de afgelopen vier jaar gedeeld, je bent mijn externe
zelfvertrouwen. Blijven we altijd zomaar opeens al onze plannen omgooien? Bijf je me
altijd een beetje plagen, zodat je twinkelingen in je ogen en puntoortjes krijgt? Blijven
we altijd nachtenlange gesprekken voeren over alles? Ik hou van jou.
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