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Woordenn van dank 

Voorinn dit proefschrift sta ik als schrijver dezes vermeld. Hieraan wens ik geen afbreuk te doen. 
Edoch,, eerlijkheid gebiedt mij te vermelden dat zonder derden het proefschrift niet geworden 
zouu zijn tot hetgeen u nu in handen heeft. Hier wil ik hun, die bijgedragen hebben aan de 
totstandkomingg van het proefschrift, mijn erkentelijkheid betuigen. 

Alss eerste wens ik mijn promotor Ronald Does te bedanken. Zijn begeleiding heeft mijn 
onderzoekk gedurende de afgelopen jaren op het rechte pad gehouden, waardoor het proefschrift 
zijnn voortgang behield en tijdig tot afronding kwam. Tevens ben ik erg blij dat hij mij, middels 
IBISS UvA, de weerbarstige, doch inspirerende, praktijk van mijn onderzoeksonderwerp heeft 
latenn aanschouwen. 

Edwinn van den Heuvel, die tot aan zijn vertrek naar Organon als mijn begeleider heeft ge-
fungeerd,, was de instigator van het onderzoek dat tot dit proefschrift heeft geleid. Als begelei-
derr was hij een onuitputtelijke bron van ideeën en liep hij altijd over van enthousiasme met 
betrekkingg tot het onderzoek. Dit heb ik zeer gewaardeerd. 

Opmerkelijkk is de rol van Jeroen de Mast in het kader van het proefschrift. Hij heeft de pet 
vann studiegenoot, collega en (na de fakkel van Edwin te hebben overgenomen) co-promotor op. 
Inn de laatste hoedanigheid was hij onmisbaar voor het welslagen van dit proefschrift. Ik heb 
veell  gehad aan zijn heldere en gestructureerde wijze waarmee hij kladversies van hoofdstukken 
redigeerdee en becommentarieerde. Ook met betrekking tot de advieswerkzaamheden voor IBIS 
UvAA heb ik veel van hem geleerd. 

Ookk mijn vader, Fons van Wielingen, heeft een bijdrage geleverd door kladversies van de 
eerstee hoofdstukken van dit proefschrift van commentaar te voorzien. 

Verderr wens ik al mijn collega's bij IBIS UvA te bedanken voor hun steun en gezelligheid 
gedurendee de afgelopen jaren. 

Buitencategoriee in deze waslijst zijn Klaas Slooten en Darren Fidler. Parallel aan mij in de 
wiskundee promoverend zorgden zij de afgelopen jaren, door middel van menig uur intervisie 
opp lokatie, voor relativering en de vrolijke noot. 


