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Ik hoop dat ik regelmatig “dank je” heb gezegd tegen mensen die me geholpen hebben 
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op weg te helpen. Barend, je was altijd zo enthousiast over mijn onderzoek, dat het 
zelfs voor mij aanstekelijk was. Onze overlegjes waren voor mij telkens weer een eye-
opener en ik dank je voor de bijdrage die je hebt geleverd. Theo, je bent slechts kort 
aan boord gebleven van mijn begeleidingsteam. Toch ben ik blij met het door jou in 
mij gestelde vertrouwen en de discussies die we wel gevoerd hebben.

Marcel, zonder jou was dit onderzoek een ramp geworden, of het had er heel anders 
uit gezien. Hoe toevallig is het dat iemand die ik ken, jou kent en tegen het lijf loopt 
tijdens de avondvierdaagse na elkaar een hele tijd niet gezien te hebben, precies op het 
moment dat ik inhoudelijk wel wat hulp kon gebruiken? Dank voor je tijd, je interesse 
voor het onderzoek en je interesse voor mij als persoon. Ik heb heel, heel veel van je 
geleerd en ik heb een enorme bewondering voor je kennis en scherpe geest. Ik hoop 
dat we een vervolg weten te vinden voor onze samenwerking.

André, je hebt het zomaar goed gevonden dat ik rondrende op de UT en gebruik 
maakte van alle faciliteiten en de tijd opslurpte van mensen die ook nog een heleboel 
andere dingen te doen hadden. Bovendien heb je ook nog studenten voor me gevonden 
die me konden helpen bij mijn onderzoek, iets wat me op mijn eigen faculteit nooit 
gelukt is. Je hebt me altijd enthousiast begroet als ik binnen kwam zeilen en je hebt 
me altijd geholpen als ik daar om vroeg. Bedankt!

141



Tijdens mijn onderzoek is er altijd wel een Bert geweest om me te helpen. In den 
beginne was er Bert Clairbois. In mijn eerste jaar leek je soms wel de enige andere 
persoon op de wereld te zijn die iets met trillingen had. Toen ik eenmaal contact had 
gelegd in Twente heb ik minder aan je deur gestaan, maar ik ben niet vergeten dat je 
me goed op weg geholpen hebt. Daarna was er Albert van der Veen. Albert, je hebt me 
de weg gewezen in het dierenlab, geleerd hoe ik wervelkolommen moet prepareren, 
geholpen bij alle statische metingen en nog veel meer. Bovendien denk ik inmiddels 
te weten hoe ik jouw drukte en chaos kan kanaliseren en jouw uitstekende oplossende 
vermogen kan aanboren. Ik zou het jammer vinden als ik die kennis in de toekomst 
niet meer nodig zou hebben. Bedankt voor alle koffie en alle roddels en dat je af 
en toe de avondvierdaagse loopt. Tenslotte was er Bert Wolbert. Alle kennis en alle 
apparatuur die ik nodig had om een goede trillingstest te doen vond ik bij jou. Na een 
aantal uren in de trein stond jouw deur letterlijk voor me open. De hele dag zat ik dan 
bij jou op je kamer of in het lab en kon ik de hele dag alles aan je vragen. Geweldig 
bedankt!

Alle collega’s en alle collega PhD’s van FBW en VUMC wil ik bedanken voor alle 
gezelligheid, met name mijn roomies Willemijn, Maarten, Dionne, Laura en Robert. 
Fijn om samen koffie/thee te drinken, het weekend door te nemen, laat door te 
werken, de Google-lunch-vraag op te lossen en alle andere dingen. Minder fijn om 
mijn beperkte sportinspanningen ingewreven te krijgen, maar dat is met de komst van 
Astrid gelukkig wat genormaliseerd.

Mijn familie is er altijd voor me en zal er altijd voor me zijn en omgekeerd. Hen hoef 
ik op deze plek niet te bedanken.

Joost, datzelfde geldt voor jou. 
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