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Dankwoord

De aanloop naar dit proefschrift begon eigenlijk al op 1 augustus 2009. Op het Nikhef bij de

afdeling HiSPARC begon ik als leraar in onderzoek (LIO), op basis van één dag per week, mij in

te lezen in een onderwerp waar ik op dat moment nagenoeg niets van wist: kosmische straling

en de lawines van deeltjes die daardoor in de dampkring worden veroorzaakt. Geboeid door

het onderwerp ging ik er al snel meer tijd in stoppen dan die ene dag per week. Bovendien

kreeg ik de vrijheid om me te richten op de meer wiskundige aspecten; ik was immers bijna

twintig jaar eerder overgestapt van leraar Natuurkunde naar leraar Wiskunde. Het beviel mij

uitstekend en ik was dan ook verheugd dat ik het schooljaar daarop weer LIO mocht zijn. Er

werd een onderzoeksvoorstel ‘Jets in cosmic air showers’ gedaan voor een promotiebeurs voor

leraren. Eind 2011 werd de beurs toegekend waarmee ik gedurende de schooljaren 2012 tot

en met 2016 twee dagen per week van lesgeven zou worden vrijgehouden om onderzoek kon

verrichten. Bob wil ik bedanken voor het feit dat hij mij op een promotietraject heeft gezet.

Ondanks dat ik in de drie aanloopjaren als LIO al behoorlijk wat onderzoek had gedaan,

had ik toch enigszins mijn twijfels over de toereikendheid van die twee dagen. Door mijn aan-

stellingsomvang op school wat te verlagen heb ik er effectief drie dagen van gemaakt. Dat

betekent niet dat het onderzoek tot drie werkdagen per week beperkt bleef. Vrijwel alle school-

vakanties zijn besteed aan onderzoek. Voorzover tijd en energie het toelieten werkte ik ook ’s

avonds en in het weekend, zoals een reguliere promovendus dat ook doet. Dat het uiteindelijk

heeft het geresulteerd in dit proefschrift is niet het resultaat van alleen mijn inspanningen.

Het is zeker ook te danken aan de hulp die mij daarbij is geboden.

Vlak voor het promotieonderzoek aanving werd mij geadviseerd om over te stappen op een

Apple. Dat was een goed advies, maar het was ook wel ‘even wennen’. Met name bij instal-

leren van wetenschappelijke software deden zich soms lastige problemen voor. De toenmalige

promovendi David en Arne waren dan zeer behulpzaam. Het softwarepakket SAPPHiRE, voor-

namelijk het werk van David en Arne, was onmisbaar voor het onderzoek. David en Arne wil

ik bedanken voor al hun hulp. En Bon wil ik bedanken voor zijn hulp bij ROOT.

In de afgelopen jaren hebben veel LIO’s een bijdrage geleverd aan HiSPARC en daarmee

indirect ook aan mijn onderzoek. Met een aantal van hen heb ik een werkkamer gedeeld. De

LIO’s Niek, Wim, Machiel, Dorrith, Niels, Henk, Remon, Daniel, Sjoerd, Wytse, Paul, Rickie,

Matthijs, Norbert, Gilbert, Sabine, Tom en Gideon wil ik bedanken voor de samenwerking.

Tijdens mijn onderzoek was het mijn gewoonte om telkens schriftelijk rapportages aan het

HiSPARC team te sturen over een deelonderwerp wat ik had bestudeerd. Die rapportages

noemde Jos ‘pamfletten’. Het was de gewoonte van Jos om die pamfletten, en later het proef-

schrift, zo ongeveer per omgaande van uitgebreid commentaar te voorzien. Correcties konden
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zo snel worden aangebracht. Jos wil ik bedanken voor deze efficiënte begeleiding.

Sommige van mijn pamfletten zijn uitgegroeid tot manuscripten. Goede herinneringen heb

ik aan de sessies met Jan-Willem over de inhoud van die manuscripten. Met een scherp oog

voor detail en de helderheid van formuleringen zijn de manuscripten en dit proefschrift onder

de loep genomen. Zijn commentaar was altijd heel waardevol. Jan-Willem wil ik bedanken

voor al zijn inspanningen als promotor.

De eerste ruwe versie van mijn thesis was grotendeels een bundeling van pamfletten en

manuscripten. Aanwijzingen van Paul om de tekst te snoeien, te herschikken en waar nodig te

herschrijven zijn de presentatie in de thesis zeer ten goede gekomen. Dankzij de begeleiding

van Paul kwam er ook meer convergentie in het onderzoek. Paul wil ik bedanken voor zijn

bereidheid om promotor te zijn van een deeltijd-promovendus.

Zoals alles komt ook een thesis makkelijker tot stand naarmate de randvoorwaarden beter

zijn. Een goede randvoorwaarde is een eigen bureau in een werkkamer. Alle jaren heeft Nik-

hef mij daarvan voorzien. Een goede randvoorwaarde is de medewerking van de middelbare

school. Het Oostvaarders College heeft altijd medewerking verleend aan mijn ‘buitenschoolse

activiteiten’. Een goede randvoorwaarde is ook de financiering van het onderzoek door NWO

middels de promotiebeurs voor leraren. Alle personen en instanties die hebben bijgedragen

aan goede randvoorwaarden wil ik daarvoor bedanken.

De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat het goed is om af en toe van gedachten te wisselen

over het onderzoek met iemand die geen ‘insider’ is. Met name gold dit voor de gesprekken

met mijn vriend en oud-studiegenoot Ron en mijn vriend en collega Rins. Ron en Rins wil ik

bedanken voor hun belangstelling voor het onderzoek en voor hun bereidheid om paranimf te

zijn.

Het is mijn echtgenote Daniële (†16-09-2016) en mijn dochters Jenny en Romy niet ontgaan

dat promotieonderzoek intensief en tijdrovend is. Regelmatig heb ik ‘social events’ aan mij

voorbij laten gaan. En bij de gelegenheden waar ik wel aanwezig was, was ik er soms geestelijk

niet bij. De gedachten dwaalden dan af naar bijvoorbeeld een wiskundig probleem dat ik nog

op wilde lossen. Zij zijn hiermee omgegaan als ware het een vanzelfsprekendheid.

Hans Montanus,

Augustus 2016


