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Woorden van dank.
Beste heren promotoren en dame co-promotor. Wat ben ik blij dat dit moment
aangebroken is (jullie ongetwijfeld ook). Uiteindelijk ligt hier dan een proefschrift en is
de dag van verdedigen nabij. Dit is het einde van een lange weg.
Annelieke, jij kwam bij het team toen ik al een eindje onderweg was. Jij had altijd de blik
vooruit. Je hebt mij geleerd dat je met zijpaden ook prima op de plaats van bestemming
kunt komen, en hoe belangrijk het is om op de klok te kijken voordat je het obstakel op je
pad begint op te ruimen of in de file gaat staan. Je bent een groot voorbeeld voor mij.
Bedankt dat je mijn copromotor wilde zijn.
André, jij bent op vele manieren belangrijk geweest voor dit proefschrift. Allereerst door
het sturen van de vacature, een behoorlijk essentiële stap in het proces. Je bent altijd
bereid geweest een stap terug te zetten als dit beter was, en juist een stap vooruit te zetten
als dat nodig was. Dit is mogelijk doordat je pal achter de mensen staat die voor je
werken. Bedankt, ook voor het contact met Sergi.
Peter, jij hebt onze reis uitgestippeld maar hebt altijd ruimte gelaten voor suggesties in het
reisplan. Van jou leerde ik dat je van teleurstellingen net zoveel kunt opsteken als van
successen, en dat het nemen van risico vaak tot een snellere weg en mooiere
bestemmingen leidt dan het vermijden ervan. Je hanteerde de schaar bij (te) kleine
knopen en liet mij grotere knopen geduldig ontwarren. Bedankt.
Liefste paranimfen, Sanne en Marie-Anne, bedankt dat jullie naast mij willen staan aan
het einde van de reis. Ik weet mij goed beschermd met jullie aan mijn zijde.
Bennard, jij bent vooral in het begin van de reis heel belangrijk geweest. We hebben
samen de tassen ingepakt. Jij bent degene die “een potje met vet” zingt als er geen einde
lijkt te komen aan de weg en je het doel niet aan de horizon kunt zien. En als je niet in de
buurt bent, stuur je een ansichtkaart met een plaatje van de schitterende fontein uit de
toeristenbrochure. Bedankt.
Maaike, ook al delen we op dit moment maar één paper en hoofdstuk, het voelt alsof we
deze reis grotendeels samen hebben afgelegd. We vullen elkaar goed aan en ik vind het
heel bijzonder dat je door een gelukkige speling van het lot op ons pad bent gekomen.
Bedankt (Martijn, jij ook bedankt!).
Onderweg heb ik met veel mensen een kamer gedeeld, in het UCP eerst met Marij, Jerry,
Petra, Eva. Jullie waren mijn eerste mede-congres gangers. Anna, bedankt dat ik achter je
bureau mocht zitten toen je in Canada was. Op het NIC met Edith, Lisette, Marte, Leonie
– en later een nieuwe generatie Nicky, Hanneke en Liwen. Bedankt voor de grappige
momenten en ondersteuning. Daarnaast wil ik Esther, Ramona en Marie-José bedanken
voor hun NESDA imaging werk. Esther, hopelijk kunnen we nog vaker samenwerken in
de toekomst. Annelene en Ymkje-Anna, jullie zijn lieverds, veel succes!
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Dan mijn echte roomies: de meerkats Bertus, Nikos en Sanne. Jullie bleken de beste
roomies ever. Ik voel me enorm verbonden met jullie en ik ga dat ontzettend missen.
Dank voor Tinkerbel, Hello Kitty, de slingers, bloemen, lepels, de Griekse olympiade en
het maken van de Hunebedden song. You rock.
Ik heb het geluk gehad fantastische studenten mogen begeleiden: Bedankt Sascha, Elise,
Iris, Minke, Marieke, Kristina.
DIP – wij hebben zoveel ondersteuning ontvangen, dat het schier onmogelijk is om
iedereen die een grote rol heeft gespeeld te bedanken. Bedankt, in de eerste plaats de
deelnemers, behandelaars en Lindy, maar ook Janine, Ytsje, Rogier, Michel, Roelie,
Richard, Casper, Ralph, Louise, de UCP- en CIP-secretariaten, Anita, Judith, Michelle en
iedereen die gescand heeft, Joke – onmisbaar!, Ardy, Peter, Jan Cees, Hanna, Remco en
Jan-Bernard.
NESDA – Brenda, Nicole, Dick, Nic, bedankt. Zonder jullie had dit proefschrift er heel
anders uitgezien.
Ook Elske, Klaas, Henk Jan en Richard wil ik graag noemen. Het was leuk en leerzaam
om met jullie te werken.
Caroline, bedankt dat je mijn tijd in Oxford zoveel leuker hebt gemaakt. Ik ben blij dat je
nu met Eric werkt aan een mooie PhD. Ook Maria, Matthew, en Zola bedankt. Het was
heerlijk om een Zuid-Afrikaanse stem te horen. Catherine, thank you for the hospitality.
My time in your lab and the supervision I received are very dear to me.
BCN (Diana en Janine), NIC (Hedwig), ICPE (Hans, Tineke en de geweldige mensen bij
het secretariaat) - bedankt voor de ondersteuning. Ik waardeer in het bijzonder jullie
kamer- en meubilair-indelingen.
Eerder kreeg ik veel vertrouwen van Coby Gerlsma, Ritske de Jong, Ruud Kortekaas en
Marc Thioux.
PhD-council (en dan met name Jonathan, Emi en Odilia), bedankt voor de interessante
gesprekken, en het organiseren van de BCN PhD Drinks. Stefan bedankt voor het voorstel
om daarheen te gaan terwijl ik eigenlijk gewoon onderweg was naar huis. Er is geen
betere plek om nieuwe collega’s en je levenspartner te leren kennen! Veracket, bedankt
voor de afleiding – de mix3 foto hing aan de muur.
Ook met andere mensen hebben we goed aan teambuilding gedaan op Noorderzon, bij
concerten, in de kroeg, noem maar op. Elise, bedankt voor de donderdagavonden en
etentjes. Odilia, Charlotte, Anna Roos, Arunima, Piotr, Lian, Jojanneke, Vera, Dennis,
Hanna, Mara (Berlijn!) en anderen, bedankt!
Lieve Linda, ik zet je in het midden tussen werk en vrienden, zoals je in mijn leven een
centrale plek inneemt. Bedankt dat je altijd mijn spiegel bent. Lieve Brand, jij bent een
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onderschatte speler – een stille kracht die je pas opmerkt als hij er niet is. Bedankt dat je
er wel bent, en voor de scones en Jamies.
Lieve vriendinnen die ik niet genoeg gezien heb in de afgelopen jaren – sorry daarvoor:
Lieve Anouk en Marianne, bedankt dat we elkaars leven al zo lang verrijken. Lieve
Lianne, bedankt voor je spontaniteit en enthousiasme. Lieve Özlem, hoe gaat het met je
Nederlands? My little grande dame, ik bewonder je ongeëvenaarde eigenheid. Lieve
Marie-Anne, bedankt dat je bent wie je bent.
Van Pieters kant hebben Girste en Massimo, Ivi en Lotte, Marcello, Niki, David, Erika en
last but so not least Kees en Anniek ons beider PhD levens kleur gegeven. Leve Jack
Parrow en de springbokkies!
Lieve Charl sr., Irene, Renée en Charl jr., bedankt dat jullie ook een beetje mijn familie
zijn geworden.
Lieve Marcel, bedankt dat je me hebt geleerd om nieuwsgierig te zijn. Lieve Jan-Joost,
bedankt voor het stimuleren van mijn avontuurlijke kant. Lieve Coby, bedankt dat je
altijd een inspiratiebron zult zijn. Je hebt een onuitwisbare indruk achtergelaten op mij in
de korte tijd die er was.
Lieve Jos en Marrit, bedankt voor de gezellige gesprekken bij thuiskomst. Lieve Gerda,
bedankt dat je hebt geholpen om mijn masterstudie op te starten en voor je steun in het
langdurige proces. Zonder master geen PhD. Lieve Jouke, bedankt voor het stimuleren
van een open blik – uiteraard onmisbaar in het onderzoek. Lieve mem, bedankt dat je me
telkens terug op het goede pad brengt als ik een verkeerde afslag heb genomen. Lieve heit,
bedankt dat je me hebt geleerd om zelfstandig en kritisch na te denken en door te zetten.
Lief lief zusje, bedankt dat je mij laat zien dat er meer is in het leven dan onderzoek en
dat je de wereld laat stralen (en af en toe donderen, maar dat terzijde). Je kracht is
onuitputtelijk en jouw aanstekelijke lach is het beste medicijn ooit tegen een zwaar
gemoed!
Lieve Pieter, zonder jou had ik dit alles niet klaargespeeld. Bedankt voor je grenzeloze
vertrouwen. En voor de eenhoorn met regenbogen – altijd blijven we dromen. Ik betaal
met liefde de volle prijs ;)

Nynk
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