
 177 

 
 
 
 

Dankwoord (Acknowledgements)  
 
 
 
 
 
 



178  



Dankwoord (Acknowledgements) 179 

Van begin tot eind heeft dit hoofdstuk van mijn leven zo’n 6 jaar in 
beslag genomen. Toen ik in 2009 de vacature zag voor promovendus 
binnen het APRES project, dacht ik: die baan is van mij. Gelukkig ging de 
interne sollicitatie goed, en kon ik in oktober 2009 beginnen. Het project 
was na 4,5 jaar afgerond, zelf ben ik nog wat langer doorgegaan. Zodat 
ik dan nu (gelukkig ook met enige trots) kan zeggen: dat proefschrift is 
van mij.  
 
Ik heb het echter zeker niet alleen gedaan, en ben mijn (co)promotoren, 
die me deze kans hebben gegeven, zeer erkentelijk. François, John, ik 
had het getroffen met onze samenwerking en heb veel geleerd in deze 
leuke periode. Ellen, Katrien, vanuit het zuiden van het land hebben 
jullie me altijd van waardevolle adviezen voorzien. Zonder al jullie 
inspanningen was het proefschrift niet geworden wat het nu is. 
 
Graag wil ik op deze plek iedereen bedanken die 1) op eniger wijze heeft 
bijgedragen aan het APRES project / de totstandkoming van dit 
proefschrift, of 2) de afgelopen jaren op de een of andere manier om mij 
heeft gegeven. Dat kan iets kleiners zijn (bijvoorbeeld een 
verjaardagsbericht), of iets groots zoals geloven in mijn potentieel, en te 
investeren om mij dat te laten bereiken. Ook al heb ik wellicht niet vaak 
om hulp gevraagd, soms had ik het wel degelijk nodig en ik heb me altijd 
gesteund gevoeld. In het bijzonder: bedankt Papa, Mama en Mark, die 
altijd achter me staan.  
 
Tenslotte wil ik graag nog een gedicht met jullie delen, geschreven door 
en met dank aan D.D. Watkins, wat mooi uitdrukt wat dit proces voor 
mij betekent. Aangezien ik niet stil blijf zitten en alvast met mijn nieuwe 
project ben gestart (Italiaans leren), in twee versies: 
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Io vivo in Gratitudine... 
 

Per tutto quello che ho dato 
e per tutto quello che ho ricevuto. 

 
Per la bellezza nella mia vita 

e per i dolori che ho conosciuto. 
 

Per le sfide che ho affrontato 
e per quanta strada ho fatto finora. 

 
Per il mio coraggio e i miei doni 

e per la saggezza che ho conquistato. 
 

Per il viaggio e l’esperienza 
e per la gentilezza lungo la via. 

 
Per i miei sogni e i miei desideri 
e per la fiducia che ho imparato. 

 
Per la gioia e l’ispirazione 

e per lo scopo che ho appena scoperto. 
 

Per i miracoli che verranno 
e per quello che il domani ha in serbo 

per me. 
 

Per tutto l’amore che ho conosciuto 
e per quello che ho ancora da dare. 

 
Per i miei amici, per la mia casa, per la 

mia famiglia 
e per il tempo di trovare me stessa. 

 
Per l’abbondanza e la semplicità 
e per la grazia e l’opportunità. 

 
Per la possibilità di fare la differenza 

e per la fede di sapere che la farò. 
 

D.D. Watkins 
 

 

I live in Gratitude... 
 

For all that I have given 
and for all that I have received. 

 
For the beauty in my life 

and for the sorrows I have known. 
 

For the challenges I've faced 
and for just how far I've come. 

 
For my courage and my gifts 

and for the wisdom I've acquired. 
 

For the journey and experience 
and for the kindness on the way. 

 
For my dreams and desires 

and for the trust that I have learned. 
 

For the joy and inspiration 
and for my purpose, newly found. 

 
For the miracles unfolding 

and for what tomorrow holds. 
 
 

For all the love I've known 
and for that I've yet to give. 

 
For my friends, my home, and family 

 
and for the time to find myself. 

 
For abundance and simplicity 

and for the grace and opportunity. 
 

For the chance to make a difference 
and for the faith to know I will. 

 
D.D. Watkins 

 

 




