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Dankwoord d 

Voorr de voltooiing van dit proefschrift waren vanuit wiskundig oogpunt de discussies 

mett Guus Balkema onmisbaar. Na een ontmoeting met Guus had ik altijd weer 

nieuwee energie en inzichten, vooral als hij mij tijdens een subtiele, of juist onsubtiele 

beschrijvingg van 'ons' systeem trakteerde op zijn glimlach en fonkelende ogen. Guus. 

bedankt! ! 

Inn een periode dat ik er zelf niet meer in geloofde, deed Mike Keane dat gelukkig 

nogg wel. Zonder zijn vertrouwen, rekenkracht en steun zou dit boekje niet voor 

uu liggen. Mike, bedankt! Discussions with Michel Mandjes and Ger Koole were 

inspiring,, as was the correspondence with Rhonda Righter. The results are visible 

inn Chapters 5 and 7. De commissie wil ik bedanken voor haar commentaar op het 

manuscriptt en een aantal nuttige suggesties. 

Watt betreft de uiteindelijke vorm van dit proefschrift, en met name de briljante 

voorkant,, ben ik Pepijn veel dank verschuldigd. Ton, Else. Rachel en Dion waren 

tott mijn grote genoegen bereid (binnen korte tijd) ongezouten kritiek te geven op 

eerderee versies van het manuscript. Tenslotte dank ik Daan en Thijs voor hun op 

hett moment van schrijven nog niet bekende, maar ongetwijfeld soepele optreden als 

mijnn paranimfen. 

Alss onderzoek voorspoedig verloopt, is het voor mij een bron van veel energie. In 

dee periodes dat het niet zo soepel ging, hebben mijn vrienden en familie mij op de 

beenn gehouden. Hun bijdrage aan dit proefschrift is het plezier en de afleiding die ze 

mee hebben gegeven gedurende de periode dat ik aan dit essay heb gewerkt. Zonder 

henn zou het nooit zijn gelukt. 

Aangezienn je niet zo vaak de gelegenheid krijgt of neemt om mensen te bedanken, 

zekerr niet iedereen tegelijk, aangezien ik veel mensen dank verschuldigd ben en om-

datt deze pagina's waarschijnlijk tot de meest begrijpelijke en dus meest gelezen uit 

ditt boekje zullen behoren (ik maak mij geen illusies), vraag ik de lezer excuus voor 
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dee onderstaande (uitgebreide) dankbetuiging. 

Inn min of meer alfabetische volgorde bedank ik Aart for being there with me sinds 

dee tweede klas van de basisschool met juffrouw Brigit. Andor voor talloze mid-

dernachtelijkee potjes SET. warme melkjes met honing en roze koeken. Bob voor 

hett verslaan van de groene lettertjes in mijn xemacs en de squ&shlessen. Cas voor 

geestverruimendee conversaties over voetbaluitslagen in de jaren tachtig. Daan voor 

veell  heerlijk eten. films en biertjes. Dion voor goochelwerk met x-fig. Else voor haar 

eerstee hulp bij taalproblemen en talrijke mooie weblogentries. Harmen voor het mij 

nogg meer laten genieten van de (vele) dagen na een nederlaag van zijn duppie en een 

overwinningg van Ajax, Mark voor de les dat er geen vervelende, maar alleen inte-

ressantee problemen bestaan, Meindcrt voor de vele gezellige diners, spellen en CD's. 

Pepijnn voor schaaklessen. het aangeven van de route naar de promotie en nogmaals 

dee voorkant. Peter voor de gezellige tijd gedurende de vier jaar dat we een kamer 

deelden,, het mij leren differentiëren van constanten en het altijd willen luisteren naar 

mijnn gebabbel. Pieter. Stan. Rachel. Ton en Bernadet voor ontspannen studiegroep-

bijeenkomsten,, Rachel voor het onderricht in nagels lakken en het gezelschap in de 

stochastiek-,scfin.e.. Roxana voor het geven van het goede voorbeeld. Ruud voor zijn 

onvolprezenn oreganocrackers en een altijd luisterend oor. Shota and Peter for being 

nicee roommates indeed, Thijs voor frisbeetjes, het recept voor roosmarijnaardap-

peltjess en fikse kampvuren. Ton voor het (onbewust) snoeien in het manuscript en 

dee introductie in de CWI-queueing-,scene. Willem voor vele gezellige autoritten op 

wegg naar glorieuze tafeltennisoverwinningen, de 'KdV-lunch-aio's' voor ontspannen 

lunches,, mijn collega:s op het KdV instituut voor het geduldig beantwoorden van de 

vragenn waarmee ik julli e lastig viel. W94 voor wervelende e-maildiscussies, buurt-

borrels,, filmavonden en onvergetelijke vakanties, en tenslotte iedereen die ik ondanks 

dezee uitgebreide poging ten onrechte ben vergeten. 

Papp en mam en Nienke ben ik zeer dankbaar voor hun onuitputtelijke steun, on-

dankss deze vreemde draai die ik aan hun opvoeding heb gegeven. Tenslotte dank ik 

Nadet.. rnonyet kecil, die mij kracht gaf en vele, vele dingen die niet in woorden zijn 

uitt te drukken. 

Dank! ! 
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