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Woord vooraf

Aan allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift

betuig ik mijn hartelijke dank.

Als eerste wil ik mijn promotor prof. dr. J. Th. Runnenburg bedanken. Hij

heeft met groot geduld en uithoudingsvermogen een werkrelatie van vele jaren

met mij onderhouden en gedurende vele, vele middagen met grote precisie samen

met mij de tekst doorgeploegd. Ik bewonder zijn vermogen om helder en bondig

te formuleren, en in dat verband is het opmerkelijk dat er toch nog een dergelijk

omvangrijk werk tot stand is gekomen. Ik waardeer zijn steun en inzet om het

schrijven van dit proefschrift tot een goed einde te brengen.

De leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor hun bereidheid een

proefschrift van een dergelijke omvang van commentaar te voorzien.

Prof. dr. ir. J.W. Cohen dank ik voor zijn stimulerende belangstelling en

constructieve opmerkingen.

Dr. Guus Balkema ben ik erkentelijk voor talrijke discussies en adviezen.

Prof. dr. J. Korevaar en prof. dr. J. van Mill ben ik erkentelijk voor discussies

over onderdelen van het proefschrift.

De Vakgroep Wiskunde van de Universiteit van Amsterdam heeft mij tijdens

mijn aanstelling en later als gast met vele voorzieningen ondersteund, en het

typen van een aanzienlijk deel van het proefschrift bekostigd. Voor haar medewer-

king bedank ik Gedi van Schriek, en de systeembeheerders voor hun assistentie.

De belangstelling van de medewerkers heb ik als hartverwarmend ervaren.

Liesbeth van Iterson Scholten-Nonnekens, Tine Dijkman, Philomeen van Die-

len en Nicole van der Bliek hebben zeer zorgvuldig en accuraat het ingewikkelde

typewerk verricht.

Collega’s en medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam wil ik bedanken

voor de getoonde ondersteuning en belangstelling. Graag bedank ik afdelings-

manager Adriaan Gelok voor zijn medewerking. Collega Dick van Ladesteijn

ben ik veel dank verschuldigd voor de uiterst prettige en soepele samenwerking.

Collega Peter de Klerk maakte mij opmerkzaam op LATEX — een goede suggestie.

Anne-Sophie Riepma, jouw mentale steun was van grote waarde. Mijn broer

Wim wil ik bedanken voor zijn constructieve en deskundige opmerkingen. Mijn

broer Wout en Mijntje van der Greft hebben mij op velerlei wijzen ondersteund.

Hun huis is gedurende vele weken mijn werkplek geweest. Tot slot wil ik al

mijn familieleden, en bovenal mijn ouders, bedanken voor hun niet aflatende
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betrokkenheid.

Ik heb iedereen die zich heeft afgevraagd of dit proefschrift wel af zou komen

langdurig in het ongewisse gelaten. Het verheugt mij nu te kunnen laten zien

waaraan ik heb gewerkt.
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