
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Front interactions in a three-component system

van Heijster, P.J.A.

Publication date
2009
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Heijster, P. J. A. (2009). Front interactions in a three-component system. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/front-interactions-in-a-threecomponent-system(46d10d04-da8e-4ef6-af07-faee4aa1e1fc).html


Dankwoord

Het komt niet vaak voor dat je de gelegenheid krijgt om de mensen die jou de
afgelopen tijd hebben geholpen zo expliciet kunt bedanken als in een proefschrift.
Hier wil ik dan ook graag gebruik van maken. Ik zal beginnen met alle mensen
te bedanken die ik hieronder vergeten ben te noemen maar die desondanks een
positieve bijdrage aan mijn proefschrift hebben geleverd.

De persoon die het meest heeft bijgedragen aan dit proefschrift (na mij natuurlijk)
is Arjen. Arjen, je was echter ook buiten de wiskunde een grote steun. De vele
gesprekken die wij hebben gevoerd over van alles en nog wat heb ik altijd zeer
gewaardeerd, met als hoogtepunt natuurlijk onze zeven uur durende autotrip naar
Oberwolfach (en terug). Ik had mij geen betere begeleider, mentor, motivator en
raadgever kunnen wensen! Arjen, vanuit het diepste van mijn hart, bedankt!

Naast Arjen was er natuurlijk mijn co-auteur (en begeleider) Tasso. De duizenden
emails die wij hebben uitgewisseld waarin jij mij miljoenen keren hebt moeten cor-
rigeren, en niet op de laatste plaats voor mijn houtjetouwtje-Engels, waren zeer
waardevol. Daarnaast heb ik zeer genoten van de vele voetbalgesprekken die
wij hebben gehad tijdens onze twee kortstondige bezoekperiodes, naast de uren
wiskunde natuurlijk. Bedankt, jij en Arjen samen vormden de perfecte begelei-
ding.

I also would like to thank Professor K. Promislow and Professor Y. Nishiura.
During my visits to Michigan and Sapporo you both gave me a warm welcome.
Moreover, you helped me a lot in the development of my mathematical under-
standing of, respectively, the renormalization group method and heterogeneous
media. Thank you!

Voor de numerieke code die ik heb gebruikt wil ik graag Paul Zegeling bedanken.
Paul bedankt dat je jouw code aanpaste zodat ik hem kon gebruiken, dit heeft
mij zeker veel tijd en geklungel bespaard.

Ook bedank ik al mijn collega’s van het CWI en de UvA. Mede door jullie ging ik
de afgelopen vier jaar elke dag fluitend naar mijn kantoor. Sommigen van jullie
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dienen natuurlijk bij naam genoemd te worden: Nada, Susanne, Bernard, Jens,
Janis, Jeroen, Alexander, Michel, Sjors, Vivi en Geertje, bedankt!

Of course three important people are missing from the list above, namely Svet-
lana, Maciej, and Antonios. My two beloved office mates and my ‘master’. In the
last couple of years, the three of you became so much more than just colleagues.
Sveta, thank you for all those lovely tennis matches (one day you will win!) and
your patience in the early mornings with me! Maciej, thank you for all the good
advice about you know what and introducing me to the better restaurants of Am-
sterdam. Antonios, thank you for everything. You have been a kind of big brother
to me, not only for functional analysis but also for life in general. I especially
liked our two weeks of ‘marriage’ in the small hotel room in Berlin.

Ook wil ik de UvA bedanken. Bedankt dat ik voor jullie college mocht geven
en eerstejaars studenten mocht begeleiden. Het was een leerzame en aangename
onderbreking van de week, maar vooral erg leuk.

Maar er is natuurlijk een leven naast wiskunde. Het leeuwendeel hiervan bracht
ik door op mijn geliefde roeivereniging Skøll, dan wel in de boot, dan wel met
een toeter langs het water, dan wel met een biertje aan de bar. Skøll, je was een
meer dan welkome afwisseling, bedankt! Veel van mijn huidige vrienden heb ik
dan ook op Skøll leren kennen: Rik, Ramon, Aart, Gabriël, Anne-Dienke, Wendy,
Marlies en Lisa, ik hou van jullie allemaal ... maar toch net ietsje heel veel meer
van Klaske. Liefje, bedankt dat je de laatste paar maanden mijn vriendinnetje
wilde zijn, en mij gesteund hebt tijdens de laatste zware loodjes van het schrijven
van dit proefschrift.

Michel en Steven, als ik het even had gehad met de grote boze stad, kon ik
altijd bij een van jullie terecht in mijn hometown Heerhugowaard, en na de vele
geweldige vakanties met jullie startte ik altijd weer vrolijk met rekenen. Dit is
mijn proefschrift zeker ten goede gekomen, bedankt!

Als laatste bedank ik natuurlijke de belangrijkste mensen in mijn leven, mijn
vader, moeder, zus, Mark, Lars, Sven en Tess. Bedankt voor al jullie vertrouwen,
steun, aanmoedigingen en opbeurende woorden, zonder jullie had dit proefschrift
mij veel meer hoofdpijn bezorgd.


