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DankwoordDankwoord — 

Tott  slot wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand 
komenn van dit proefschrift. Ik doe dit in chronologische volgorde. 

Lievee Pa en Ma: julli e staan aan de basis van mij  en daarmee ook van dit boekje. 
Walterr  en Jos: julli e hebben dit project (dat echter  een totaal andere kant is 
opgegaan)) opgestart; dank voor  de begeleiding en julli e bijdrage. Simon: onze 
samenwerkingg in het opzetten van de studies (beschreven in H4 en H6) heeft 
geleidd tot hele mooie designs; je verhalen bleven boeien. Birgitte , Léontine, Marte, 
Marthe,, Nicole en Paulien: dank voor  julli e hulp in het opzetten en uitvoeren van 
dee studies en (natuurlij k veel belangrijker) voor  de gezelligheid tijdens het meten 
inn de catacomben van de faculteit en in Kriterio n daarna. De vele proefpersonen 
diee soms nare momenten van echte stress hebben ondergaan: ik hoop dat julli e mij 
niett  naar  aanleiding van dit proefschrift alsnog weten te traceren om wraak te 
nemen.. De VU-AM S leesgroep (organisatoren Harriëtt e en Tanja), de EPP 
onderzoeksschool,, de systeemgroep van de UvA (Bert) en electronica-werkplaats 
vann de VU (Paul): dank voor  julli e bijdrage in kennis en/of voor  de mooie 
meetapparatuur.. All e collega's en vrienden op de UvA, waaronder  Björn, Diane, 
Ellenn H, Eveline, Frank, Guido, Mark , Marti n van L, Kitty , René en vele anderen: 
dankk voor  de gezellige koffie-, lunch-, en andere pauzes. En dan natuurlij k 
speciaall  te noemen mijn kamergenoten van kamer 806: lieve Anouk, Bernet, 
Stephaniee en (later) Anda: wat kan ik meer  zeggen dan dat de enige en echte reden 
datt  ik na 2 jaar  niet gestopt ben de gezelligheid was (en is) in 806. De vele co-
auteurss van wie de namen reeds genoemd zijn per  hoofdstuk en de (anonieme) 
reviewerss van de diverse tijdschriften : dank voor  julli e bijdrage in het helpen 
schrijvenn en verbeteren van de artikelen. Eco: jouw bijdrage aan dit proefschrift is 
zonderr  twijfe l het grootst geweest van iedereen (afgezien van die van mijzelf 
natuurlijk) .. Je grondigheid, logische aanpak, constructieve feedback en snelheid 
vann nakijken van de door  mij  geproduceerde teksten hebben menig artikel een 
ongekendee 'lift '  gegeven. Heel veel dank voor  al het werk wat ji j  hiervoor  hebt 
verzet.. Verder  wil ik degenen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan het 
proeflezenn van (delen van) dit proefschrift en de uiteindelijk e realisatie, waaronder 
Cedric,, Erik , Gayle en Harrie. Tot slot wil ik julli e bedanken die dit nu lezen, want 
watt  is een proefschrift zonder  lezers. 

Amsterdam,, november  2000 
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