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Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit proefschrift is gesubsidieerd door het Priori-

teitsprogramma "Niet Lineaire Systemen" van NWO. Op deze plek wil ik graag een aantal

mensen bedanken die geholpen hebben bij het tot stand komen van dit proefschrift.

In het bijzonder wil ik Freddy Wubs en Arthur Veldman bedanken: Freddy heeft met

zijn idee�en een grote bijdrage aan mijn onderzoek geleverd en Arthur heeft mij, door zijn

enthousiasme en vertrouwen, door moeilijke perioden heen geholpen. De leden van mijn

leescommissie, Prof.dr.ir. H.W. Hoogstraten, Prof.dr. H.A. van der Vorst and Prof.dr.ir.

C.B. Vreugdenhil, wil ik bedanken voor het lezen van dit proefschrift. Verder wil ik Henk

Dijkstra bedanken voor het beschikbaar stellen van zijn continueringscode, Eugen Botta

voor het mogen gebruiken van zijn MRILU code en Doeke de Vries voor zijn hulp met

betrekking tot die code.

De goede sfeer onder de wiskunde aio's en de vele gezamenlijke activiteiten hebben er

voor gezorgd dat ik met plezier op de afgelopen jaren terugkijk. Met name Jaap, Jasper

en mijn oud kamergenoten, Jan, Willem en Jeroen, wil ik bedanken; zij hebben elk op

hun eigen wijze bijgedragen aan die goede sfeer.

Tenslotte wil ik mijn ouders, Eite en Gerard bedanken voor hun ondersteuning en het

vertrouwen dat ze in me hebben.
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