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Dankwoord

In de eerste plaats wil ik graag mijn promotor Rob Timmermans bedanken voor de tijd en
moeite die hij in mijn begeleiding heeft gestoken. Zijn inhoudelijke inzichten waren voor
mij zeer waardevol. In de laatste fase van mijn promotie verdient Tom Rijken ook veel lof
voor zijn gedetailleerde opmerkingen en nuttige adviezen, deze hebben mijn proefschrift
veel goed gedaan. Ook denk ik met plezier terug aan mijn kamergenoten op het KVI.
Remco, jouw muzieksmaak blijft onovertroffen. Ralf, samen zeuren als iets tegenzat
luchtte toch altijd weer op.

Verder wil ik mijn huidige collega’s bij Transtrend bedanken voor hun geduld. Jullie
steekpenningen heb ik toch maar niet gebruikt, maar ze waren wel erg lekker. Ook het slot
kan weer van de werkkamer. Inderdaad, Sonja, ”motivatie is een luxe, niet een vereiste”.

Natuurlijk wil ik mijn vrienden Onne, Oscar en Nick bedanken. Ik heb jullie schandelijk
verwaarloosd, maar ik beloof jullie beterschap. Pui-Kei, Henk, Gerke, Jelte, Jacco en Erik
we zijn vanuit Groningen op allerlei verschillende plekken terechtgekomen, maar ik ben
blij dat we elkaar nog eens in de zoveel tijd zien.

Heit, Mem en Ietje & Henk: ”It sil heve!”. Het heeft wat langer geduurd dan gedacht en
jullie zullen wel eens gewanhoopt hebben of het ooit nog zou gebeuren, maar nu is het
zover. Bedankt voor alle morele steun en het besef dat het soms beter is om er niet naar
te vragen. Peter, Tiny, Omi en Ilona & Alwin: bedankt voor jullie aanhoudende support.

Marcia, in zekere zin vervulde mijn promotie een belangrijke rol in de totstandkoming
van onze relatie. Jij was de eerste persoon die ik belde toen ik een half jaar verlenging
van mijn promotie had gekregen, wat leidde tot onze eerste date. Niet alleen jij bleef,
maar ook jouw belangstelling. Bedankt dat je me soms richting computer sleurde, terwijl
jij ook veel liever samen wat leuks wilde doen. Daarmee heb jij er met je niet-aflatende
enthousiasme voor gezorgd dat dit proefschrift werkelijkheid is geworden.






