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Dankwoord

Tja, en dan zitten die viereneenhalf jaar er ineens op. Viereneenhalf jaar van veel leren, hard
werken, veel nieuwe indrukken en vooral ook veel koffie. Maar koffie was natuurlijk niet de
enige stimulus de afgelopen jaren. Vele mensen hebben mij gesteund, geactiveerd en af en
toe met een ‘PEP-talk’ weer nieuwe energie gegeven. Bedankt allemaal!

Gedurende 42 maanden heb ik mij in een wetenschappelijk stimulerende omgeving kunnen
ontplooien. Dat was niet gelukt zonder de inbreng van enkele toegewijde mensen. Juke,
jouw inductievermogen en ondersteuning hebben mij door deze maanden geloodst. Wil, jij
gaf me de kans om in jouw groep te promoveren. Allebei enorm bedankt voor jullie
voortdurende intellectualitijd. Bastiaan, zonder jou zou de metaalcitraatcomplexitijd een
stuk moeizamer zijn verlopen. Bedankt dat je mijn labmaatje wilde zijn!

De afgelopen 234 weken zijn eigenlijk razendsnel omgegaan. Mede dankzij de goede
werksfeer en de gezellige onderonsjes tijdens koffie-, lunch-, taart-, (wilde) borrel- en
gewoon-omdat-het-even-moet-pauzes. Lieve collega’s, bedankt voor de fantastische
collegialitijd.

Dan natuurlijk niet te vergeten vrienden en familie vanuit alle windstreken en tijdzones.
Jullie zorgden voor de nodige afleiding en steun en maakten deze 1642 dagen van
promoveren tot een waardevolle loyalitijd.

Lieve ouders en zusje, een beschrijving van de tijd die ik met jullie heb doorgebracht, niet
alleen de afgelopen 39408 uur, maar ontelbare uren daarvoor, zou een tweede proefschrift
kunnen vullen. Jullie bijdrage aan dit proefschrift is van onschatbare waarde. Bedankt voor
jullie continuïtijd. Ik hou van jullie.

En dan eindig ik met mijn liefste. Arnoud, met jou is deze inspannende tijd, vol
veranderingen en ervaringen, tijdloos geweest en niet in minuten uit te drukken. Je
dimensieloze begrip, steun en vooral liefde zijn onnavolgbaar. Moge dat nog eeuwig duren.
Ik hou van je. Kuskus.

- Men beweert dat tijd een extra dimensie is. Mijn promotietijd heeft extra dimensies toegevoegd. -
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