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Dankwoord d 

Aann het slot van dit proefschrift wil ik graag iedereen die aan de totstandkoming van dit 
proefschriftt heeft bijgedragen bedanken. 

Dickk Simons, kamergenoot, collega en co-promotor, wil ik bedanken voor zijn zeer 
kundigee en enthousiaste begeleiding. Hij heeft mij ingewijd in de onderwater akoestiek. Ook 
opp andere gebieden, zoals signaalverwerking en statistiek heb ik heel veel van hem geleerd. 
Zijnn nooit aflatende enthousiasme was een grote stimulans gedurende het hele onderzoek. 

Franss Groen ben ik uitermate erkentelijk dat hij mijn promotor heeft willen zijn. De wil 
hemm hierbij graag bedanken voor zijn begeleiding, steun en hulp. 

Hett merendeel van het werk betreft analyses met behulp van data opgenomen tijdens 
verschillendee experimenten. Deze experimenten zijn tot stand gekomen, en tot succes 
gemaakt,, door de inzet van een groot aantal mensen. Hen wil ik hier graag bedanken. Ron 
McHughh en Liz lawson van de Heriot-Watt University (Edinburgh, Schotland) hebben de 
apparatuurr voor het Clyde experiment ontwikkeld. Tevens hebben zij een groot deel van de 
dataa analyse op zich genomen. Joost Kromjongh, Cees Vlasblom en Adrie Gerk hebben een 
belangrijkee bijdrage geleverd aan zowel het Clyde experiment, maar ook aan het merendeel 
vann de overige experimenten beschreven in dit proefschrift. De overige experimenten zijn 
allenn uitgevoerd in zeer nauwe samenwerking met het NATO onderzoeksinstituut Saclant 
Centree (La Spezia, Italië). Martin Siderius van Saclant Centre heeft zich enorm ingezet deze 
experimentenn te laten plaatsvinden. De workshops die naar aanleiding van deze experimenten 
zijnn georganiseerd waren zeer vruchtbaar, hetgeen uiteindelijk uitmondde in een set van 
gezamenlijkee publicaties. Ook Michael Ainslie wil ik hier graag bedanken voor zijn inbreng 
inn de discussies gedurende de workshops. Andere mensen die van groot belang zijn geweest 
voorr het succes van de experimenten zijn Erik van Ballegooijen, Jean-Pierre Hermand, Peter 
Nielsenn en Jürgen Sellschopp. Zonder de inzet van de technici, en in het bijzonder P. Boni, 
aann boord van NRV Alliance, de bemanning van de NRV Alliance en de bemanning van de 
HRMSS Tydeman was dit alles niet gelukt. De seismische metingen zijn uitgevoerd en 
geanalyseerdd door toedoen van Chris Mesdag, Peter Frantsen, Cees Laban, Piet Kok en 
Thomass de Groot van TNO NITG. Tevens stonden zij altijd klaar om vragen over seismiek en 
geologiee te beantwoorden. 

Vanuitt de koninklijke marine hebben verschillende projectbegeleiders een belangrijke rol 
gespeeld.. Eerst Coen Ort, toen Martin Lammers, en op het laatst Peer Tas. Alle drie, met 
Coenn zowel in de rol van projectbegeleider als in die van groepsleider, hebben zij het MFI 
onderzoekk altijd een warm hart toegedragen. Jeroen Janmaat en Vincent Newsum wil ik 
bedankenn voor hun nooit aflatende hulp betreffende allerhande problemen met computers en 
onwilligee Word-documenten. Arne Theil heeft bijgedragen aan de kwaliteit van dit 
proefschriftt door zijn kritische op- en aanmerkingen over verschillende stukken van het 
manuscript. . 

Alss laatste wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun interesse, hun geduld en hun 
steunn bij het totstandkomen van dit proefschrift. Klaartje, Eric, Grignon, Peter, Wilco en Mare 
dankk ik om uiteenlopende redenen voor hun bijdragen aan dit proefschrift, en in het bijzonder 
Evaa voor het ontwerp van de omslag en de lay-out. 


