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Voorwoord

Na ruim vier jaar noeste arbeid ligt thans voor u het resultaat van mijn promotie-

onderzoek in de wiskunde. Het onderwerp van dit proefschrift betreft de theorie

van affiene Markov processen, een vakgebied binnen de stochastiek en financiële

wiskunde. Hoewel affiene Markov processen zeer fundamenteel zijn voor financiële

toepassingen en derhalve ook van algemeen belang zijn, heeft dit proefschrift toch

een ietwat esoterisch karakter. Het zal dan ook niet helemaal weglezen als een

roman. Om u enig inzicht te verschaffen in het heikele onderwerp van affiene pro-

cessen verwijs ik u graag naar de samenvatting aan het einde van dit proefschrift,

alsmede naar de eerste paragraaf van de introductie even verderop. Het overige en

grootste gedeelte zal voor velen waarschijnlijk een magisch schouwspel van sym-

bolen zijn, vrij van enige semantiek, wat uiteraard spijtig is. Maar ik ben zeer

trots op het bereikte resultaat, dat ik niet zou hebben behaald zonder de hulp van

anderen. Een aantal belangrijke personen die er op directe dan wel indirecte wijze

aan hebben bijgedragen, wil ik hier nu bedanken.

Allereerst bedank ik mijn copromotor Peter Spreij. Peter, feitelijk alles wat

ik van kansrekening en stochastiek weet, heb ik van jou geleerd, of uit de boeken

uit jouw privébibliotheek. Tijdens de afgelopen vier jaar (maar ook daarvoor) heb

je altijd vol belangstelling en met een opgeruimde blik mijn talloze manuscripten

met berekeningen grondig doorgelezen, waarbij je nooit een spier vertrok als ik

vervolgens voorstelde om het allemaal eens heel anders te gaan doen, wat het

daarvoor gelezen werk dan weer obsoleet maakte. Dankzij jouw expertise en kennis,

maar ook je positieve instelling en goedgehumeurdheid, heb ik dit proefschrift en

mijn AiO-schap met veel plezier kunnen voltooien.

Als tweede wil ik mijn promotor Chris Klaassen bedanken. Chris, jij hebt

me altijd alle ruimte gegeven en vrij gelaten in de invulling van mijn onderzoek.
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Hoewel het oorspronkelijke onderzoeksproject semiparametrische statistiek voor

Lévy processen betrof, bleek ik meer affiniteit te hebben met een ander vakgebied

in de stochastiek. Voor je vertrouwen dat alles goed zou komen ben ik je zeer

dankbaar. Ook de zorgvuldige nalezing van en correcties bij eerdere versies van

dit proefschrift waren zeer waardevol voor mij.

Ik dank de overige leden van de promotiecommissie voor hun bereidheid deel te

nemen aan de zitting en het beoordelen van mijn proefschrift. In particular I like

to thank Josef Teichmann for his hospitality during my visit at the ETH Zürich

and his careful annotations, which account for a significant improvement of this

thesis.

Het onderzoek waaruit dit proefschrift is voortgekomen, is verricht aan het

Korteweg-de Vries Instituut (KdVI) voor Wiskunde aan de Universiteit van Am-

sterdam. Ik heb hier altijd met veel genoegen gewerkt en wil mijn collega’s van

het KdVI hartelijk danken voor de plezierige tijd. For being such good friends and

organizing dinners for all fellow PhD students (as well as for sharing their incredi-

ble LaTeX-skills), I would like to thank Zhenya (aka Jevgenijs) and Ricardo. Ook

dank ik de andere mede-promovendi en mijn reeds gepromoveerde vrienden Abdel,

Andries, Benjamin, Bert, Frank, Kamil, Loek, Michel, Nabi, Naser, Pascal, Paul,

Piotr, Ramon en Roland, alsmede Evelien en Hanneke voor hun gezelligheid. Laat

ik ook de portier René niet vergeten, die mijn leidinggevende capaciteiten al in een

vroeg stadium op de juiste waarde wist te schatten.

Mijn familie en vrienden wil ik danken voor hun liefde, steun, toeverlaat,

vriendschap en alle andere zaken des levens die een wiskundige zo nu en dan

nodig heeft om op het juiste pad te geraken. Mijn vader en moeder zijn hierbij

van onschatbare waarde. Ik ben dankbaar dat ik altijd bij jullie terecht kan voor

advies en dat ik al die jaren van jullie wijsheid heb mogen genieten. Zeer verheugd

ben ik dat mijn broer Christiaan en mijn neef Jacob de rol van paranimf op zich

willen nemen; ik ben jullie hiervoor zeer erkentelijk. Als allerlaatste dank ik mijn

lieve vriendin Nadette. Zonder jouw liefde en steun was ik nooit zover gekomen.

Enno Veerman

Amsterdam, mei 2011
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