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Dankwoord

Allereerst en bovenal wil ik mijn begeleider Jasper Stokman bedanken. Jasper, ik kan
met volle overtuiging zeggen dat zonder jouw zeer deskundige, intensieve en pret-
tige begeleiding dit proefschrift er nooit zou zijn geweest. Veel dank voor al je moeite
en de fijne samenwerking! Ook mijn promotor Eric Opdam wil ik graag bedanken.
Gedurende het promotietraject hebben we weliswaar niet heel veel contact gehad,
maar mede door jouw interessante colleges en inspirerende gesprekken tijdens mijn
studie, ben ik deze richting ingeslagen. De overige leden van de promotiecommissie
wil ik bedanken voor het lezen van het proefschrift en voor een aantal nuttige op-
merkingen na lezing van het voorlopige manuscript.

Het onderzoek voor dit proefschrift is verricht aan het Korteweg-de Vries In-
stituut voor Wiskunde van de Universiteit van Amsterdam. Ik wil iedereen van het
KdVI van harte bedanken voor de gezellige sfeer de afgelopen vier jaar. In het bijzon-
der Abdel, Alejan, Andries, Enno, Evelien, Jan, Peter, Peter, Phyllis, Ricardo, Roland,
Said en Sjors. Uiteraard wil ik ook onze portier annex praktisch vangnet René be-
danken. In al onze gesprekken heeft hij veel van mij kunnen leren over voetbal. Een
speciale vermelding verdienen mijn voormalige kamergenoten Ramon en Hicham.
De vele conversaties, samen fitnessen, het organiseren van voetbalpoules en het door
ons opgerichte zaalvoetbalteam Chuck Norris maakten jullie meer tot vrienden dan
collega’s. Bedankt daarvoor! (Chuck Norris schijnt inmiddels trouwens drie keer tot
oneindig te hebben geteld.)

Tijdens de laatste fase van mijn promotieonderzoek ben ik als wiskundedocent
gaan werken aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA. Ik dank mijn
collega’s van de wiskundesectie, Barry, Brian, Dick, Herman, Jan, Joris, Pim en Wim,
voor het feit dat ze mij hebben ontzien in perioden dat ik extra hard aan mijn proef-
schrift moest werken.

Graag wil ik ook mijn oud-studievrienden Bert, Bram en Ruben bedanken; onze
afstudeerperiode in kamer P.208 staat in zekere zin aan de basis van dit proefschrift.
Mooi dat we elkaar nog regelmatig zien. Dat houden we erin.

Een krappe twee jaar geleden heb ik het wijze besluit genomen te gaan basket-
ballen bij US. Ik wil bij deze mijn team Heren 5 (getallen zeggen niets) en de twee
coaches Jiska en Sanne bedanken voor het vele plezier in het veld, maar misschien
nog wel meer voor de gezelligheid erbuiten. Nog een biertje, of toch niet, is iedere
woensdagavond weer een beproeving voor mijn ruggengraat.
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Essentieel in mijn leven, niet alleen de afgelopen periode, maar al vele jaren, is
mijn illustere gezelschap beste vrienden. Marald, dank voor de geweldige dagjes
Amsterdam vol ongebreideld associëren en onafgemaakte gesprekken. Rob, dank
voor de ontzettende hoeveelheid lol altijd en voor het feit dat je mijn paranimf wilt
zijn; ik kan je hier helaas niet omschrijven zoals jij mij omschreef in je ‘getuigever-
klaring’ op je bruiloft. Ruud, niet alleen dank voor alle ‘principe-afspraken’; de erg
gezellige werkweekenden met veel koffie, een broodje makreel en op de achtergrond
(of voorgrond) onze vrienden van Eredivisielive, waren cruciaal voor het totstand-
komen van dit proefschrift. Dank ook daarvoor. Tristan, bedankt voor je oprechte
belangstelling, het af en toe opfrissen van mijn zelfkennis en voor de biljartavondjes
in de Windhoek (met goede gesprekken, tenzij het erom spande); eigenlijk niet voor
het feit dat je mijn paranimf bent, want daar heb je ruim vier jaar geleden zelf al om
gevraagd.

Natuurlijk mag ik mijn familie niet vergeten. Papa en mama, ik kan jullie niet
genoeg bedanken voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan en nog steeds voor
me doen. Mijn lieve, grote broers, Mathieu en Serge, bedankt dat jullie mij al op
jonge leeftijd probeerden uit te leggen wat x was; dat heeft wellicht geholpen. Ook
Claudy, Susanne en jullie kinderen wil ik bedanken. Pasen, kerst en Sinterklaas zijn
tegenwoordig dan wel niet ontspannen meer te noemen, gezellig zijn ze wel!

Tot slot wil ik mijn lieve vriendinnetje Thecla bedanken. Je bent in korte tijd heel
belangrijk voor me geworden. Dankzij jou leken de laatste loodjes van aluminium.
Ik hoop dat dit slechts het begin was.


