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Diverse mensen ben ik dank verschuldigd voor hun inspiratie, hulp, samenwerking, geduld en
vooral vriendschap waarvan ik de afgelopen jaren heb mogen genieten. Een aantal personen
wil ik hierbij met namen noemen.
Allereerst mijn promotor Prof Mike Keane. Het was Mike die vond dat kunst een uitgangspunt is om wetenschap te beoefenen, ongeacht de leeftijd van de beoefenaar. De vrijheid
die ik van hem voor mijn onderzoek heb gekregen, heeft in belangrijke mate bij gedragen aan
de tot stand koming van de onderzoeksresultaten. Een inspiratiebron die ik ook na mijn promotie zal koesteren. Henk Heijmans heeft veel van de feitelijke begeleiding op zich genomen,
waarvoor ik hem hartelijk wil bedanken
Als medeauteur van drie publicaties maar ook als collega ben ik Paul de Zeeuw veel dank
verschuldigd. Paul zorgde altijd dat het beste boven kwam. Bij Eric Pauwels denk ik aan zijn
inspirerende denkwijzen. De betrokkenheid van de ondersteunende afdelingen was hartverwarmend; zonder de steun van Jan Schipper en Francien Goudsbloem was het (nachtelijk)
overwerk onmogelijk geweest. Ook het promoveren in de vorm van een interactieve CD werd
door iedereen van harte ondersteund, maar vooral mogelijk gemaakt door: Monique Mulder,
Matthijs Tammes en Ruben Pater van Mattmo Concept & Design en Thomas Wermer van de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. De medewerkers van Desk Creative Technology die
enthousiast waren en bleven toen ik de wens uitsprak om te promoveren en hun verantwoordelijkheid namen.
Tot slot wil ik Marga van Berkel bedanken, mijn vriendin. De belofte om zoiets (polynonsense !) nooit meer te doen leg ik hierbij schriftelijk vast. Vele vrienden hebben mijn
afwezigheid "getolereerd", voor hen ga ik een feest geven. Mijn vader die hier zo graag deel
van was geweest en mijn moeder die mij op jonge leeftijd overhoorde om te kijken of ik me
les wel geleerd had. Mam het is gelukt !
Allen hebben ze bijgedragen aan de tot stand koming van deze promotie.
Het leven bestaat uit uitdagingen !

