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Dankwoord d 

Dezee laatste pagina is ingericht om die mensen te bedanken die een essentiële rol 
hebbenn gespeeld in de totstandkoming van dit proefschrift. Ten eerste Klaas Lands-
man,, mijn promotor, voor tijd en moeite die hij gestoken heeft in de begeleiding. De 
doorr hem georganiseerde seminaria hebben altijd een erg stimulerende werking gehad. 
Enthousiastee discussies met Robbert Dijkgraaf hebben een belangrijke rol gespeeld 
inn de loop van het onderzoek. Suggesties van Michael Mueger over met name de 
categorischee aspecten van dit onderzoek hebben hun neerslag gevonden in dit boekje, 
daarvoorr dank. 
Dee medewerkers van het Korteweg-de Vries instituut in Amsterdam, met de name de 
AIO'ss worden bedankt voor het scheppen van een gemoedelijke atmosfeer om in te 
werken.. Met name zou ik mijn kamergenoot Klaas Slooten willen bedanken voor de 
plezierigee tijd in 217a. 
Eenn speciale vermelding verdient Oscar Lemmers voor zijn technische bijstand via 
emaill  voor AIO's in (tijd)nood. 
Familiee en vrienden worden bedankt voor steun en de nodige afleiding. 
Tenn slotte Pauline, jouw steun in de afgelopen jaren is voor mij van onmisbare waarde 
geweest.. Bedankt voor alles. 
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