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Dankwoord d 

Thee acknowledgments wil l be written in Dutch. In this part, I would like to thank 
myy colleagues and friends who made these last four years to what they were, some-
timess difficult but most of all special. One exception will be made for Dave, who 
wil ll  not understand Dutch. 

Opeenss is het moment daar. Het is tijd om de laatste pagina uit dit proefschrift te 
schrijven,, het dankwoord. Raar maar waar, maar de zinnen willen niet komen. De 
laatstee vier jaar passeren de revue, de leuke en minder leuke momenten. En dan 
rijstt de vraag: 'Wie ga ik bedanken?'. Ik waarschuw van te voren. Een werkplek 
valtt en staat voor mij met de mensen die er wrerken. Ik heb veel plezier beleefd 
aann de gezellige sfeer die heerst op het CWI. Het is dan ook niet mogelijk iedereen 
tee noemen, die de afgelopen vier jaar hebben gemaakt tot wat het zijn. Daarom 
vooraf,, beste collega's, bedankt! 

Jan,, mijn promotor en begeleider, wil ik bedanken voor de zorgvuldigheid, 
waarmeee hij mijn volledige proefschrift heeft gelezen. Daarnaast heb ik volop zijn 
steunn gekregen om contact te maken met medewetenschappers in het veld. Dit heb 
ikk enorm gewaardeerd. Op wetenschappelijk gebied stond Jans deur altijd voor me 
open. . 

Joke.. mijn medebegeleider, deed me denken aan een definitie van wetenschap: 
'Eenn objectief medium waarin nieuwe ideeën worden gewogen en getoetst'. Een 
zwakk numeriek resultaat sneuvelde steevast onder haar kritische blik. Soms kon ze 
mee tot wanhoop drijven, maar na een aantal nieuwe dagen achter mijn computer, 
wass het eindresultaat altijd beter. Naast de wetenschap, kon ik met Joke over alles 
praten,, van een moderne dansvoorstelling tot aan de laatste problematiek rondom 
dee oio-salarissen. 

II  am also grateful to Dave Williamson, whose enthusiasm for the field of numeri-
call  methods in dynamic meteorology is a stimulus for many researchers in the field. 
Onn the several occasions we met, it was always fun talking to him. His clarifying 
discussionss on the pole problem and the literature he mentioned have been very 
useful.. I greatly appreciate his willingness to travel overseas in such an uncertain 
time. . 

IX X 



X X Dankwoord d 

Dee langste tijd op het CWI heb ik doorgebracht met Boris. Onze werkhouding 
lagg ver uiteen, maar ons einddoel was hetzelfde, promoveren. Zo nu en dan had ik 
graagg meer op hem geleken. Mervyn was net als ik een PIO (de P blijf t geheim, de I 
enn O zijn niet lastig te raden). Vastlopende codes, lange dagen, maar ook de goede 
gesprekkenn en pesterijen. Ik zal ze missen. Margreet en Nada verlengden regelmatig 
dee weg naar het toilet of koffieapparaat, meiden bedankt voor de babbels. Vanuit 
MA SS wTaren er ook de mensen van liet eerste uur. Mij n eerste kennismaking met 
hett CWI was met Barry. Hij bood me de mogelijkheid hier mijn stage te lopen 
enn kon me overtuigen voor een promotie te blijven. En dan was er Jaap. mijn 
kamerbuurman.. Zijn gesprekken 's ochtends om kwart voor acht voor we begonnen 
enn zijn enorme optimisme hebben hem een speciale plek gegeven. 

Naastt onderzoek namen de sociale contacten op het. werk een belangrijke plaats 
in.. Met de personeelsvereniging, eerst als lid en uiteindelijk als voorzitter, liepen 
wee over het w âd en liet ik me verleiden tot een avond karten (of heb ik toch niet in 
zo"nn ding gezeten?). Beste medebestuurders, dank julli e wel. Siem en Miech. julli e 
zienn ons nog veel vaker! En Walter, als lastige secretaris, je nam altijd de tijd om 
naarr mij te luisteren. Met Martijn. Serge en Harald startte mijn eerste promotiejaar 
goed.. Samen zetten we de PhDays op en al snel kende ik iedere numeriek wiskundige 
promovenduss uit Nederland en Leuven met of zonder zadelpijn of een nat pak van 
hett kanoën. 

Eenn paar mensen wil ik speciaal noemen: Sascha en Fleur, mijn paranimfen, die 
nett als ik bezig zijn rnet hun eigen boekwerk en die ik na veel rode oren nog altijd 
magg bellen, mijn ouders, die dan misschien niets van mijn onderzoek begrijpen, 
maarr als geen ander weten hoe ik in elkaar zit en bovenal Harald, die me naast een 
heell  goed wetenschappelijk oor. veel meer heeft gegeven. 

Hoofddorp,, november 2001 


