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Voorwoord 

Bij ieder werkstuk dat is afgerond zijn meerdere mensen betrokken geweest. Dat geldt ook 

voor deze studie. De aard van de betrokkenheid liep nogal uiteen en varieerde van 

bijvoorbeeld het aanleveren van papier tot het deelnemen aan een inhoudelijke discussie. 

Degenen die in welke vorm ook een bijdrage aan het tot stand komen van dit werk hebben 

geleverd ben ik zeer veel dank verschuldigd. Het lijkt mij niet verstandig te proberen om een 

uitputtende lijst op te stellen van degenen die ik zou willen bedanken. Ik ben er zeker van dat 

ik dan ongewild tekort schiet. Op deze plaats wil ik slechts enkelen bedanken en met hen 

uiteraard de niet met name genoemden. 

In de eerste plaats wil ik de samenwerking noemen met de natuurkundigen laques Klaasse, 

Marlies Nieberg en Onne van Buuren. Ik denk nog steeds terug aan de gezonde, kritisch 

constructieve manier van werken waardoor deze samenwerking zich kenmerkte. Het zintuig 

van een fysicus om tegen wiskundige krenten in de pap 'ja,... natuurlijk' te zeggen heeft mij 

gestimuleerd. Een deel van de ideeënwereld uit die tijd is terug te vinden in dit werk. 

Het zal niemand verbazen dat er in de wereld van de muziekwetenschap belangstelling 

bestaat voor het menselijk auditief systeem. Met plezier denk ik terug aan de tijd dat de 

musicologen René van Egmond en Bas Franck binnen het kader van hun studie aandacht 

hebben besteed aan toepassingen van modellen van het oor. 

Ik wil graag Ton Wempe bedanken voor zijn bereidheid om met een schier onuitputtelijk 

geduld problemen met electronica en personal computers te verhelpen. Zonder deze vorm van 

logistiek zou menig onderzoek tot mislukken zijn gedoemd. 

Met het schrijven van een proefschrift is tijd gemoeid. Soms gaat dit ten koste van tijd die 

aan andere reguliere werkzaamheden moet worden besteed. De manier waarop Boukje van 

den Ende deze tekortkoming opving binnen haar taak ten behoeve van de medezeggenschap 

in de faculteit, is bewonderenswaardig. Mijn dank en waardering hiervoor zijn groot. 

Ned McGowan wil ik bedanken voor zijn commentaar op de tekst van dit werk. De 

ongerechtigheden die wellicht nog in de tekst aanwezig zijn, zijn uiteraard voor mijn 

verantwoordelijkheid. 

Een bijzonder woord van dank wil ik richten tot mijn copromotor Egbert de Boer. In de tijd 

dat ik het genoegen heb gehad om mede naar aanleiding van zijn inzichten en commentaar 

aan dit onderwerp te werken, ben ik tot de overtuiging gekomen dat als de cochlea nog niet 

zou bestaan, het de schepper zou sieren hem onmiddellijk de opdracht te geven deze te 

ontwerpen. De heb door de vele inhoudelijk hoogstaande discussies mogen profiteren van zijn 

kennis en ben hem daar zeer erkentelijk voor. 

Het geduld en de begeleiding van mijn promotor Louis Pols heb ik zeer op prijs gesteld. In 

een multidisciplinair onderzoeksgebied als het spraakonderzoek lijken benaderingen vanuit 

verschillende disciplines ver van elkaar af te liggen en soms zelfs te divergeren. Het is 

spraakmakend om te constateren dat zulke processen ook kunnen leiden tot de convergentie 

van opvattingen en gezichtspunten. 

Jan van Dijk 




