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degenenn die ik hieronder expres of per ongeluk niet met naam zal noemen, maar 
diee er wel aan hebben bijgedragen dat het proefschrift afgerond is. Om in deze 
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InIn de tweede plaats gaat mijn dank uit naar Arjen, mijn promotor, niet. in de 
laatstee plaats voor zijn enorme geduld tijdens het schrijven. Ik denk dat hij regelma-
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vertragingg heeft opgelopen. Een andere bron van vertraging was het Eurodiffusie-
project.. Toch wil ik alle leden van het team bedanken voor een hele leuke tijd met 
hett tellen van muntjes. 

Ikk bedank mijn ouders en zus voor hun ondersteuning en het blijven vragen wan-
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CLT-erss voor het laten winnen van menig CLT (intussen helaas ter ziele) en EKT. 
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