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Voorwoord d 

Hett project is afgerond! Enthousiast begonnen - en gebleven maar ook blij dat ik nu 

weerr 'buiten mag spelen'. 

Inn de loop der jaren hebben diverse mensen me gesuggereerd een proefschrift te 

schrijven.. Dat begon al direct na mijn afstuderen in 1991, toen ik een jaar doorbracht 

aann Southern Methodist University in de Verenigde Staten. En ook in mijn ABN AMRO-

tij dd is het enkele malen ter sprake gekomen. Ik ging er echter pas serieus over nadenken 

toenn Peter van Bergeijk, destijds hoofd van de afdeling Monetair en economisch beleid 

vann de Nederlandsche Bank, me het aanbod deed dat ik er één dag per week voor zou 

wordenn vrijgesteld. Zo begon ik in de zomer van 1999 aan mijn eerste hoofdstuk te 

werken. . 

Toenn de eerste ideeën op papier stonden, nam ik contact op met Roel Beetsma, 

diee kort daarvoor was benoemd tot hoogleraar macro-economie aan de Universiteit, van 

Amsterdam.. Ik had hem niet eerder ontmoet, maar het lezen van enkele van zijn artikelen 

brachtt me op het idee dat Roel een zeer geschikte promotor zou zijn. Zijn altijd uitste-

kendee commentaar maakt dat ik veel van hem heb geleerd, waarvoor ik hem veel dank 

verschuldigdd ben. Het feit dat hij niet geneigd was concessies te doen met betrekking tot 

dee kwaliteit èn kwantiteit van het proefschrift is het resultaat zeker ten goede gekomen. 

Eenn speciaal woord van dank is ook zeker op zijn plaats voor Job Swank, voor het krachtig 

ondersteunenn van dit project en voor het lezen van eerdere versies van alle artikelen met 

zijnn immer kritische blik. Daarnaast wil ik mijn dank uitspreken in de richting van de 

ledenn van de promotiecommissie Age Bakker, Henk Jager, Henrik Jensen, Eelke de Jong 

enn Franc Klaassen - die tijd hebben willen steken in het lezen van mijn proefschrift en 

naarr diverse collega's voor het geven van commentaar op onderdelen van het manuscript. 

Hett schrijven van deze dissertatie heeft niet uitsluitend plaatsgevonden tussen negen 

enn vijf op de studiedag die de Bank me wekelijks ter beschikking stelde. De overige 

tij dd werd mij ter beschikking gesteld door Brynnin, die vele avonden en weekeinden 

doorbrachtt met een meer dan gebruikelijk verstrooide echtgenoot. Aan alle mensen 

diee hierboven genoemd zijn, mijn ouders, familie, vrienden en collega's (van DNB en 

OCFEB):: bedankt voor julli e steun in de afgelopen drie-en-een-half jaar! 

Paull  Cavelaars, februari 2003. 




