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 DANKWOOR D 

Mett dit dankwoord is er een einde gekomen aan een dynamische periode. Een periode 

waarinn wij zonder meer veel hebben geleerd op vele vlakken. Ook al zijn wij zelf de 

hoofdverantwoordelijke,, dit proefschrift is mede tot stand gekomen door de steun en 

hulpp die wij van andere mensen hebben ontvangen. In de eerste plaats willen wij Age 

bedankenn voor zijn bereidwilligheid en vertrouwen om ons een gezamelijk 

promotieonderzoekk te laten verichten. Als discipelen van Age hebben wij altijd een 

grotee mate van vrijheid gekregen en dat waarderen wij ten zeerste. Vele pittige, lastige, 

langee maar nuttige en leervolle discussies hebben wij gevoerd met Johan en Steve. We 

willenn onze mentoren hiervoor hartelijk bedanken! De motor achter onze meesterlijke 

Matlabb algoritmen was vele malen Hans: Bedankt voor deze inspanningen! In dit 

avontuurr werden wij ook bijgestaan door de leden en studenten van de PAC groep. 

Allemaall  bedankt voor julli e discussie, inzet, onzinnige opmerkingen en potjes Quake. 

Relaxenn deden we natuurlijk op vrijdag in de vele hoeken en gaten die het B-gebouw 

rijkk is. De vaste bewoners van deze corners willen we bij deze bedanken voor de 

gezelligheid.. Rasmus Bro en zijn groep willen wij bedanken voor de gezellige brain-

stormm sessies in Kopenhagen. De mensen van DSM Research in Geleen worden 

speciaall  bedankt voor het aanleveren van procesdata, het geven van suggesties en 

inhoudelijkk commentaar. Verder hebben wij natuurlijk ook mental support ontvangen 

vann onze naaste vrienden en familie, bedankt daarvoor. Ook willen wij Bil l Gates 

bedankenn voor de schitterende software die hij heeft gemaakt om snel en efficiënt 

grotee documenten te maken. Tot slot bedanken wij alle mensen op de 4e, de 6C en 

anderenn voor de leuke tijd die wij hebben doorgebracht aan de UvA. 

VergissingenVergissingen %ijn de poorten naar ontdekkingen. 
Jamess Joyce, Iers schrijver, 1882-1941 
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