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Voorwoord d 

Eenn promotie-onderzoek uitvoeren is geen solo. Gelukkig niet. Vele mensen 
hebbenn mij direct of indirect geholpen bij het uitvoeren van het onderzoek en 
hett produceren van het voor u liggende proefschrift. Ik wil iedereen, ook hen 
diee in dit voorwoord niet, bij name genoemd zijn. bedanken voor hun bijdragen. 

Allereerstt wil ik mijn promotor Age1 Smilde en mijn co-promotor Matlheu 
Gerritsenn bedanken voor het begeleiden en liet sturen van het onderzoek. Age 
(ikk kan het niet tekenen deze keer) en Mathieu. ik heb het als positief ervaren 
datt we oj) gelijke voet niet elkaar konden omgaan. Ook Ad Louwerse. die 
voorall  in het beginstadium bij het onderzoek betrokken was. bedank ik voor 
zijnn begeleiding. 

Avondst,udentt Arno Schrijvers wil ik bedanken voor het uitvoeren van een 
deell  van het simulatie-onderzoek. 

Mij nn collega's op "de vierde" bedank ik voor alle zinnige1 maar zeker ook voor 
dee onzinnige discussies in de borrelhoek. Florian (hot1 is het met de hamster?). 
Franss en Sabina. oftewel "de bewoners van BJf.15'. het was een bijzondere tij d 
diee ik niet snel vergeten zal. Ik had verwacht veel te kunnen leren tijdens 
mijnn promotie maar dat voetballen daar bij zou horen had ik niet kunnen 
vermoeden. . 

Voorr het. onderzoek waren zeer veel experimenten nodig die1 bij het staalbe-
drij ff  Hoogovens (het huidige Gorus) uitgevoerd zijn. De1 medewerkers op de 
afdelingg development r? teehnolofjij en met name Bert Snoeijer bedank ik voor 
dee geboden hulp bij het verzamelen van de benodigde staalnionsters en het 
leggenn van contacten niet "de mannen ear} productie". De productiemedewer-
kerss van OSF2 bedank ik voor het daadwerkelijk bemonsteren van de pannen 
mett staal. 



XII I Voorwoord d 

Martt Schouten hooft do analyses op de staahnoiisters uitgevoerd. Ken betere 
analistt had ik me niet kunnen wensen. Vooral je betrokkenheid bij het onder-
zoekk heb ik als zeer prettig ervaren. 

Xaa chemische analyst1 volgt een statistische analyse van gegevens. Hilko van 
derr Voet en Pieter Vereijken van het Centrum voor Hiometrie te YVageningen 
hebbenn me daarbij goed op weg geholpen. Harry van ('asteren. Fabian Eckes. 
Martinn Fngolsma. Daan Guldemond. Robert Heemskerk. Jan Xoordormeer 
enn Martine Vos dank ik voor het meedenken en voor deelname aan de dis-
cussiess die tijdens en na de presentatie van de resultaten volgde. Fred Pronk 
diee vanaf' liet eerste moment betrokken is geweest bij het onderzoek, wil ik 
bedankenn voor zijn vertrouwen. Ook buiten de werksfeer wil ik een aantal 
mensenn bedanken. Natuurlijk do Not burners Antal. Bas. Maarten en Sander 
(Lett the games begin!). Maarten en Antal wil ik bovendien bedanken voor het 
feitt dat zo mijn paranimfen willen zijn. 

E-rwin.. lang geleden heb je me overtuigd van de kracht van Linux en LMĵ X . 
Zoalss je kan zien. mot succes! Je moet er wat voor doen. maar dan heb je 
ookk wat. Dat geldt zeker ook voor de omslag van dit proefschrift. Esther, met 
groott gemak wist je me er van te overtuigen dat mijn eigen ontwerp "misschien, 
tvattvat veranderd moest ivordeii'. Vervolgens kostte het. nog een aantal middagen 
mett véél te mooi weer. maar ik bon zoor tevreden. Dank je. 

Paid,, jouw mening over bèta dool ik niet. Echter, ik wil jou als profes-
sioneell  schrijver wol bedanken voor de kanttekeningen die je bij de samenvat-
tingg geplaatst, hebt. 

Tenslottee bedank ik mijn vader voor hot aanhoren van mijn verhalen over 

mijnn proefschrift tussen zijn eigen verhalen door. En Ingrid. % ....a. ik zou niet 

wetenn wat 
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