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Dankwoord 

Arnold, het is vanzelfsprekend dat jouw invloed op dit proefschrift en op mijn verdere 
professionele loopbaan onuitwisbaar zijn. In de afgelopen jaren heb ik enorm veel van 
je geleerd, niet alleen over het schrijven van een proefschrift, maar ook over vele zaken 
daarbuiten. Terug kijkend op mijn AIO-jaren, zie ik een van de meest waardevolle 
perioden in mijn leven. Mijn hartelijke dank voor jouw aandeel daarin. 

Michael, my days at the Technion definitely form the highlight of my t ime as a 
Ph.D. student, all thanks to your effort in providing the opportunity as well as your 
inspiring ideas about grouping and cluster quality. Your influence on my thesis, can 
be measured by the number of pages the grouping and cluster quality chapters take. 
I hope we will meet again in Haifa someday. 

Rein, bedankt voor de uitvoerige kennismaking met de mathematische morfologie, 
die ui tmondde in een artikel over decompositie. Hoewel de decompositie een beetje 
een vreemde eend in de bijt is. heeft het historisch gezien een grotere positieve invloed 
op mijn proefschrift gehad, dan de positie in het proefschrift doet vermoeden. 

Dennis, nog nooit ben ik je tegengekomen niet een slecht humeur. Terwijl je toch 
heel wat hebt moeten doorstaan als ik weer op een nieuwe versie van HORUS was 
overgestapt, een nieuwe compiler was gaan gebruiken of als mijn eigen programma's 
niet met mijn verwachtingen overeenkwamen. Mijn dank voor je hulp en je uithou
dingsvermogen. 

Frank, als directe buurman aan de Kruislaan was je nogal eens de vervanger van 
Dennis als deze niet te vinden was. Sorry. Hoewel wij het in discussies bijna nooit 
eens lijken te zijn. denk ik toch dat ik het met weinigen van de afdeling meer eens ben 
over de wat meer serieuze zaken. Misschien moet ik ooit maar eens een -echt" biertje 
niet je gaan drinken. 

Jan Mark. jammer dat onze gezamenlijke interesse in de grafentheorie nooit meer 
heeft opgeleverd dan vele gezellige uurtjes prutsen met pen en papier, er zit toch 
duidelijk meer in. Afgezien van het nostalgische grafen-gepruts. wil ik je bedanken 
voor de geboden hulp tijdens het afronden van mijn proefschrift, waar nog even snel 
wat beeldverwerking niet wat voorbeeldjes bij gesleept moesten worden. Mijn dank. 

Andy, thanks for. . . ach wat. je Nederlands is hartstikke goed . . . bedankt voor je 
luisterend oor bij de vele wiskundige 'probleempjes" waar ik mee aan kwam zetten. 
Mijn excuses da t ze zelden oplosbaar bleken, terwijl ze er op het eerste gezicht altijd 
zo makkelijk uit zagen. Ook bedankt voor alle hulp op het gebied van de Engelse 
taal. (Hoe zal het ook al weer met 'lie' en 'lay'?) 
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De stamgasten aan de koffietafel, zoals bovengenoemden. Carlo. Joost, ('ces en 
anderen, bedankt voor de vele gezellige kwartiertjes (half-uurtjes...) elke ochtend en 
middag. Carlo, wanneer gaan we een keer zeilen? Joost, wanneer laat je mij de 
Goldberg variaties eens horen? 

Sennay, ik had mij do afgelopen jaren geen betere kamergenoot kunnen wensen. 
We konden altijd ons ei bij elkaar kwijt, of dat nu ging over het IOP. ons eigen 
onderzoek, of ons privé-leven, maakte niets uit. De dagelijkse gesprekken over alles 
en over niets zal ik missen. Ennuh. ik heb meer aan de discussies met jou over mijn 
werk gehad dan je wellicht denk t . . . 

Buiten de UvA zijn er nog een aantal mensen die hebben bijgedragen aan het suc
cesvol afronden van mijn promotie. Marco, de weekendjes in de polder zijn onmisbaar 
geweest, j ammer dat liet er juist door de laatste loodjes de laatste tijd niet meer van 
kwam. Debbie & Geja, nadat ik jullie heb leren kennen is liet pas echt leuk geworden 
in Amsterdam. Dank voor de vele interessante uitjes en gesprekken. Dat er nog vele 
mogen volgen. Marieke. Debbie en Marga bedankt voor het doorploegen van mijn 
proefschrift. 

Lieve Paps en Mams. de lijd dat jullie inhoudelijk wat aan mijn werk hebben 
kunnen toevoegen ligt ondertussen ver achter ons. Daarentegen hebben jullie mij de 
dingen bijgebracht die werkelijk van belang zijn in het leven. In dat licht bezien, is 
dit dan ook niet alleen mijn proefschrift, maar ook jullie proefschrift. 

Lieve Marianne, hoe moeilijk het ook was. ik kijk met plezier terug op de periode 
dat we samen liepen te stressen: jij om af te studeren, ik om mijn proefschrift af te 
ronden. Jij was en bent mijn steun en toeverlaat, en bovenal mijn bron van inspirat ie. 
Ik verheug mij op onze gezamenlijke toekomst. 


