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Nawoord
Het promoveren is als een lange fietstocht door Vlaanderen. De voorpret
is enorm en het gemak en plezier tijdens het eerste deel van de tocht geven je
het gevoel dat het allemaal van een leien dakje zal gaan. Halverwege de tocht
begint het echter steeds ietsjes zwaarder te worden. De vlakke stukken
worden steeds vaker afgewisseld door steile, uitputtende stukken. Er komen
meer en meer momenten dat je verlangt naar een korte pauze en gedachten
schieten door je hoofd. Gaat me dit wel lukken? Had ik beter materiaal
moeten hebben? Moet ik maar afstappen? Opgeven is echter geen optie. Stug
ploeter je door. Je denkt aan hoe het anderen ook ooit is gelukt. Je denkt aan
de voldoening die je zal krijgen als het lukt, en hoe snel je de vorige obstakels
al weer vergeten bent. Vreugde, plezier, en een glimlach volgen als het dan
toch lukt. Maar snel volgt er weer een nieuw obstakel, en nog één, en nog één.
Tijdens de tocht kom je verschillende mensen tegen. Sommigen leggen het
parcours net als jijzelf voor de eerste keer af, anderen hebben dit al gedaan.
Sommigen zie je spartelen en komen bijna niet vooruit. Bij anderen zakt de
moed je in de schoenen als ze je voorbij razen en je het gevoel geven dat je er
zelf niet veel van kunt. Er zijn ook mensen die precies weten wat je
doormaakt maar ook mensen die langs de kant staan te kijken, zien wat je
doet, maar zich moeilijk een voorstelling kunnen maken van hoe het echt is.
Er zijn mensen die kritiek op je techniek hebben, maar ook mensen die er
juist met bewondering naar kijken. Er zijn mensen die zich altijd netjes aan de
regels houden, maar er zijn ook mensen die spelen met de grenzen van wat
wel en niet kan. En er zijn mensen die zich afvragen waar je in godsnaam mee
bezig bent en er het nut niet van inzien, maar ook mensen die langs de kant
staan en grote bewondering hebben voor je prestatie.
Uiteindelijk moet je de hele tocht zelf de pedalen rond draaien. Niemand
anders doet het voor je maar veel steun krijg je wel. Mensen met ervaring
waarschuwen je voor wat er nog komen gaat. Ze stellen kritische vragen. Ga
je wel snel genoeg? Weet je zeker dat je die richting op wilt gaan? Maar ze
sturen je ook routes op waar je zelf niet van wist en je komt daardoor op
plekken waar je anders nooit zou zijn geweest. Verder werkt hun tomeloze
energie, positivisme, en enthousiasme aanstekelijk en dit maakt je keer op keer
bewust hoe speciaal en leuk het is waar je mee bezig bent. Ook geven zij met
hun oneindige hulp en geduld je de ruimte om het beste uit je zelf te halen.
En dan zijn er nog de mensen die tijdens de tocht zorgen voor een goede
sfeer en die je de moraal geven om door te gaan. En mensen bij wie je wat er
ook gebeurt, hoe goed of slecht het ook gaat, na afloop weer fijn en warm
thuis kan komen. Met wie je samen geniet van al de andere mooie dingen die
het (nieuwe) leven verder te bieden heeft. Dit proefschrift was niet mogelijk
geweest zonder hun steun en ik ben hen (jullie!) daarom allemaal ontzettend
dankbaar en hoop dat we na de verdediging met zijn allen net zoveel napret
hebben en voldoening zullen ervaren als na een lange fietstocht. Dank!
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