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Voorwoord Voorwoord

Voorwoord d
Alss ik terugkijk op mijn promotieonderzoek, lijkt het wel een van die mooie
langee zomervakanties: de eerste week lijkt eeuwig te duren, maar de laatste paar
wekenn zijn zo voorbij. Dat ik er zo over denk is volgens mij het beste bewijs dat ik
hett de afgelopen jaren heel erg naar mijn zin heb gehad. Daarom wil ik op deze
plaatss mijn dank betuigen aan alle mensen die mij de afgelopen vier jaar hebben
geholpenn en gesteund.
Inn de eerste plaats wil ik mijn promotor Koos Verstraten bedanken. Koos, van
hett begin tot het einde ben je heel nauw betrokken geweest bij de uitvoering van
mijnn promotieonderzoek. Zonder jouw adviezen, deskundige kritieken en
inzichtenn was het nooit gelukt.
Hoewell ik geen co-promotor had, is er wel één persoon die naast Koos zeer
intensieff bij mijn promotie betrokken is geweest: Klaas Nierop. Klaas, niet alleen
hebb ik heel erg geprofiteerd van onze vruchtbare samenwerking in het lab, ook
stondd je altijd klaar om met een deskundig oog naar mijn artikelen en
onderzoeksvoorstellenn te kijken. Heel erg bedankt!
Verderr ben ik dank verschuldigd aan Gerard Heuvelink, die ondanks zijn
drukkee schema altijd tijd vrijmaakte om me te helpen bij de statistische
ontwerpenn van mijn experimenten. Je oprechte interesse in mijn onderzoek heeft
mee altijd erg gemotiveerd.
Mijnn studievriend Marcel Kotte wil ik heel erg bedanken voor de vruchtbare
samenwerkingg tijdens het DGT onderzoek dat de eerste stap van mijn
promotieonderzoekk vormde. Het bewijst maar weer eens dat wilde plannen die je
mett een pilsje op een terrasje bedenkt, best werkelijkheid kunnen worden.
Andd there were some other people who helped me tremendously with my
research.. Klaus Kaiser, Ed Tipping, Jan Mulder, Heleen de Wit, Yasumi Yagasaki
andd Asgeir Almas. Klaus and Ed, I was absolutely amazed at the time and effort
youu both spent scrutinizing my Ph.D. research proposal. Your excellent
suggestionss and comments helped me lay a solid foundation on which to build my
entiree research. For this I cannot thank you enough. Jan, thank you for making it
possiblee for me to conduct three months of very fruitful research at the Norges
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Landbrukshogskole.. Your expertise helped me set my first steps in the field of
mathematicall modeling. But for this I must also thank Heleen, Yasumi and
Asgeir. .
All dat onderzoek was echter nooit mogelijk geweest zonder de deskundige
ondersteuningg door Ton van Wijk, Piet Wartenbergh, Leo Hoitinga en Joke
Westerveld.. Zonder jullie praktische hulp en adviezen, en het vriendelijke doch
dringendee advies af en toe mijn rotzooi op het lab op te ruimen, was het één grote
puinhoopp geworden. En niet te vergeten: Leen de Lange. Leen, Je bent een
belangrijkeree factor in het slagen van promotieonderzoeken aan de UvA dan je
zelff misschien door hebt, want zonder jouw koffie elke ochtend op het fysisch lab
hadd ik het denk ik nooit volgehouden.
Naastt mijn onderzoek, was er het werk dat ik voor de voorlichting heb gedaan
mett Willem Bouten, Luuk Dorren, Ate Visser en Bart Groeneveld. Heren, het was
eenn voorrecht met jullie samen te werken.
Enn dan wil ik alle AIO's, postdocs en vaste medewerkers bedanken voor hun
bijdragee aan de prettige, gezellige sfeer die het klimaat schept om goed je werk te
kunnenn doen. In het bijzonder wil ik Klaasjan Raat, Sander Huisman, Carl
Königel,, Jasper Vrugt, Klaas Nierop, Mark Lloyd Davies en Maartje van Meeteren
noemen.. Jullie zaten altijd klaar met een gewillig oor als dingen niet liepen, of om
gewoonn gezellig een praatje tussendoor te maken. Klaasjan, als kamergenoot was
jijj vaak een eerste aanspreekpunt voor advies of een bemoedigend woord. Carl,
Jasperr en Klaas; als ik even vastgelopen was, was niets motiverender dan onze
power-biertjess in de Krater. Mark, onze spirituele discussies waren heel
inspirerend,, evenals jouw verfrissende blik op de Nederlandse cultuur. Maartje,
alss we samen op het lab stonden was het altijd erg gezellig.
Tenslotte,, is er één heel speciaal persoon die ik hier wil bedanken: Hanneke,
mijnn lieve vriendin en sinds kort mijn vrouw. Je hebt lief en leed gedeeld tijdens
mijnn promotieonderzoek. Je stond altijd klaar om naar mijn verhalen te luisteren,
zelfss al weet je uit eigen ervaring hoe eigenwijs wetenschappers kunnen zijn. Je
wass en bent mijn steun en toeverlaat.
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