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genoegenn om mijn promotor te bedanken. Jan, bedankt voor je geweldige begeleiding en de
velee kansen die je me geboden hebt. Het is een groot voorrecht en genoegen om met jou als
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jee voor me gedaan hebt als kamergenoot, vele verhelderende discussies en ook vele die
nogg in de toekomst helderheid beloven te brengen (zo hoop ik), voor je niet te overschatten
hulpp met computers, waar ook dit proefschrift van heeft geprofiteerd en voor het prachtige
programmaa Kile, waarmee dit proefschrift is geschreven.
Tott slot ben ik de grootste dank verschuldigd aan mijn ouders voor hun voortdurende
steunn en nog veel meer. Aan hen draag ik dit proefschrift op.
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