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Dankwoord

Arjen, allereerst mijn woord aan jou. Mijn proefschrift had nooit het huidige niveau
bereikt zonder jouw hulp en ik heb veel van je geleerd op wiskundig vlak. Je bent
behalve een goed en zeer creatief wiskundige ook een aimabel mens en hoewel je zelf
eens grapte dat je ook maar “eenoog in het land der blinden” bent toen we het soci-
aal verkeer tussen wiskundigen onderling bespraken, weet jij denk ik ook wel dat dat
onzin is. Om dit te illustreren wil ik je graag herinneren aan een andere gevleugelde
uitspraak van jou, namelijk dat je “nog altijd niet weet wat je wilt worden”. Want
ofschoon dit misschien zelfs wel een beetje waar is, begreep je goed dat iemand als
ik niet een carrière in de wiskunde moet ambiëren, omdat academisch onderzoek in
de wiskunde nu eenmaal meer tijd en inspanning van iemand vergt dan ik daarvoor
willens ben te geven. Een van jouw grootste verdiensten aan mij is dat je me hebt
laten zien dat je moet kiezen voor wat je ècht wil, in plaats van alleen het pad te
volgen dat voor je ligt. Dank je daarvoor.

Jens, first I want to express my gratitude for your patience in explaining me the same
concepts two (or more) times and your endurance during the long Auto-sessions that
we embarked upon together. I think that two people working together in math could
hardly have been any more different than you and I, but I hope we have benefited
from our cooperation. I certainly have.

Geertje, allereerst vind ik het spijtig – het moet me toch even van het hart – dat
we niet onze resultaten over singuliere storingen hebben uitgebreid tot een artikel.
Maar hopelijk kan een toekomstige AIO of afstudeerder nog wat met ons materiaal.
Ik dank je voor de prettige Skypesessies en de vlijt waarmee je alle fouten uit mijn
Ginzburg-Landau berekeningen hebt gevist. Het heeft even geduurd, maar ik ben er
nu gerust op dat alles correct is.

Max Rietkerk wil ik graag danken voor de altijd enthousiaste discussies in Utrecht.
Ik hoop dat het inmiddels gehonoreerde NWO-project Critical Transitions and early-
warning Signals in Spatial Ecosystems met Arjen en Jens, dat als vervolg van dit
proefschrift gezien kan worden, tot interessante nieuwe inzichten mag leiden.

Ook wil ik hierbij mijn dank uitdrukken voor de prettige werksfeer die dankzij vele
collega’s op het Korteweg-de Vries Instituut heerst. In het bijzonder gaat mijn dank
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uit naar Evelien Wallet en Hanneke Pentinga van het secretariaat en naar Ale Jan
Homburg, Andries Lenstra, Peter Spreij, Chris Stolk en Jan Wiegerinck. Van de (vee-
lal voormalige) AIO’s noem ik Fokko van de Bult, Ramon Driesse, Michel van Meer,
Roland van der Veen, Hicham Zmarrou en vooral mijn twee voormalige kamergenoten
Abdelghafour es-Saghouani en Said el Marzguioui. De tweede helft van het werk aan
mijn proefschrift heb ik voornamelijk aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica
te Amsterdam uitgevoerd. Mijn dank voor de werkplek inclusief Linux workstation
die dit instituut mij heeft aangeboden is groot. Verder heb ik prettige herinneringen
aan mede-AIO’s Peter van Heijster en Martin van der Schans en CWI-kamergenote
Martine Chirilus-Bruckner.

Ook wil ik graag mijn dank uitdrukken voor mijn nieuwe werkgever ABN AMRO

N.V. en in het bijzonder Toon de Bakker. Het laatste deel van dit proefschrift
is geschreven terwijl ik al in dienst was bij ABN AMRO N.V., en mijn nieuwe
werkgever heeft mij geduldig alle ruimte gegeven om het werk aan mijn proefschrift
tot een goed einde te brengen.




