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NAWOORD 

Na vier jaar onbezorgd, onafhankelijk en vrij dit promotie-onderzoek te hebben 
gedaan, wil ik hierbij een aantal mensen bedanken die dit mogelijk gemaakt 
hebben. In de eerste plaats natuurlijk mijn co-promotor Willem Bouten. Willem, 
ik zal altijd dankbaar blijven voor het feit dat je me alle ruimte hebt gegeven om 
mijn eigen gang te gaan (ondanks het feit dat er vast wel eens bij jou het suizen 
hoorbaar is geweest van een wenkbrauw die omhoogging), dat je een perfecte 
discussie-partner was op een aantal belangrijke punten in de promotie, en dat je 
me in het begin van mijn promotie-periode naar Sesto en aan het eind naar 
Amerika hebt geschopt. Koos Verstraten wil ik bedanken voor het lezen van 
mijn schriftelijke productie en alle discussie die we hebben gehad. 

I thank Ignacio Rodriguez-Iturbe, Amilcare Porporato and Francesco Laio for 
my pleasant and productive stay in Princeton, and also for the many fruitful and 
noisy discussions. Koen Kramer en Frits Mohren wil ik bedanken voor het ge
bruik en de uitleg van FORGRO, en Wim Kohsiek en Fred Bosveld voor de vele 
Speuld-data. Verder dank ik alle collega-AIO's en andere collega's die ik in de 
loop der tijd voorbij heb zien gaan voor alle gezelligheid op en rond de UvA, en 
alle hulp en goede raad die ik heb mogen ontvangen. Mijn paravendi wil ik 
hierbij even uitlichten: Jasper, de enige echte 'Tom Cruise van Wognum' en 
^inCenT, de onmisbare hulpdienst bij de opmaak van dit boekje. 

Tot slot wil ik mijn ouders bedanken, niet alleen voor het voor mij niet on
belangrijke feit dat ze mij op aarde hebben gezet, maar ook voor alle steun en 
het 'warme nest' dat er altijd was op Zandstraat 153. Het was waarschijnlijk 
voor jullie totaal onduidelijk waar ik nu eigenlijk mee bezig was, maar het joch 
was tenminste vier jaar van de straat af! 

Mark 
Amsterdam, December 2000 
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