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VOORWOORD

Als eerste wil ik mijn begeleider Bob bedanken voor alle hulp en aandacht
die hij mij gedurende mijn promotietraject geschonken heeft. Bob wist altijd
precies wanneer hij mij in de juiste richting moest sturen, alsook wanneer
hij de teugels kon laten vieren om mij m’n eigen ideeën te laten vormen.
Ik weet niet hoeveel slapeloze nachten dit vertrouwen gekost moet hebben,
maar ik ben er zeer dankbaar voor. Daarnaast wil ik mijn tweede promotor
Jan Bouwe bedanken. We hebben misschien niet veel samengewerkt, maar
als hij mij niet continu achter de vodden zat wanneer er iets gedaan moest
worden, dan was ik waarschijnlijk nog steeds bezig m’n startformulier in te
vullen. Ook wil ik Jan Sanders bedanken voor zijn verse kijk op dingen. Ik
had altijd het gevoel dat hij, Bob en ik een goed team vormen.

Natuurlijk wil ik ook mijn familie bedanken. Mijn ouders, omdat ze me
altijd gesteund hebben. En omdat ze me altijd duidelijk hebben weten te
maken dat ik een thuis heb. Mijn zus Diana, die talloze keren mijn redder
in nood was in Amsterdam. Mijn zwager Lennard, die altijd bereid was
te helpen met van alles en nog wat. En natuurlijk mijn zus Angelien, die
zoveel voor mij gedaan heeft dat ze zo ongeveer mijn persoonlijke secretaresse
genoemd mag worden. Natuurlijk hebben ze er allemaal ook veel voor terug
gehad: volgeplande zaterdagen, rondslingerende schooltassen en compleet
onnavolgbare monologen over algebra, onder andere. Ook wil ik al mijn
oude vrienden bedanken, die het altijd goed begrepen wanneer ik het wat
drukker had, of wanneer ik juist een biertje kon gebruiken.

Tenslotte zijn de andere promovendi en postdocs aan de beurt. Ik wil
jullie bedanken voor alle gezelligheid op het werk, en voor de veelzijdigheid



aan gespreksonderwerpen die hierbij kwamen kijken. Ik heb sterk het idee
dat ik verschrikkelijk veel geleerd heb door me aan jullie omhoog te hijsen.
Dit is waar op allerlei gebieden, van wiskundige onderwerpen die ik misschien
wel nooit zal gebruiken, tot jongleer-trucjes die ik veel te veel gebruik tot en
met kennis over vampieren die ik hoop nooit te hoeven gebruiken. Ik wens
jullie allemaal het beste.
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