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SLOTBESCHOUWINGG EN DANKWOORD 

Zoalss ieder AlO-project zijn moeilijkheden heeft, zo liep ook mijn AIO-project, waaraan dit 
proefschriftt ten grondslag ligt, geenszins over een geplaveide weg. Op meerdere fronten 
moestenn het pad dan ook nog worden aangelegd. Dat was aan de ene kant een hele uitdaging 
(ikk houd niet zo van 'kant-en-klaar'), aan de andere kant was dat zeker ook niet altijd 
gemakkelijk.. Als gedetacheerd AIO reisde ik heen en weer tussen diverse instituten (ik heb 
hiervoorr de term 'nomaio' bedacht, ook al was de kameel vervangen door een trein, bus of 
fiets).. Ik was vooral op zoek naar een plaats waar ik, buiten het uitvoeren van mijn onderzoek, 
ookk persoonlijk een stimulerende voedingsbodem zou vinden. De steun die ik daarbij de 
afgelopenn jaren heb gekregen, in welke vorm dan ook, heb ik zeer gewaardeerd. Daarom wil 
ikk bij deze eenieder bedanken die, direct of indirect, een bijdrage heeft geleverd aan het 
welslagenn van dit project. Een aantal van deze personen wil ik hier nader noemen. 

Eenn eerste woord van dank wil ik richten tot de mensen die dit project officieel begeleid 
hebben:: Jeroen Raaijmakers wil ik bedanken voor het optreden als promotor, het meestal 
snellee commentaar en het continu van een afstand bezien van de grote lijnen en feiten. Wouter 
Schmidtt ben ik zeer dankbaar voor de moed halverwege de rit als begeleider in dit AIO-
projectt te stappen en voor het vrijmaken van niet-beschikbare tijd om mijn stukken nauwgezet 
enn detaillistisch van commentaar te voorzien. Louis Boer wil ik bedanken voor zijn 
enthousiastee aandeel aan de opzet en rapportage van de experimenten met de Space Station 
test.. Jan Extra ben ik erkentelijk voer het op poten zetten van dit AIO-project en het 
verschaffenn van een eerste netwerk van relevante onderzoekers. Uiteraard ben ik ook de 
leescommissiee zeer erkentelijk voor de moeite die zij zich heeft getroost dit proefschrift te 
beoordelenn en deel te nemen aan de oppositie. 

Daarnaastt zijn er een aantal personen die mij bijzonder hebben geholpen bij de uitvoering 
vann de experimenten of de totstandkoming van dit proefschrift. Dat geldt op meerdere fronten 
voorr het personeel van de brugsimulator van het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) . 
Ondankss dat ik een vreemde eend in de bijt was als psycholoog tussen al die 'zeebonken', heb 
ikk het op het KIM nergens zo naar mijn zin gehad als bij de brugsimulator. Ik heb erg genoten 
vann de interessante en informatieve gesprekken, de spannende reisverhalen, en de humor. 
Daarbijj  was Jim Vink zeer hulpvaardig en inventief in het professioneel vertalen van de 
theoretischee ideeën naar de nautische praktijk. Ook heb ik erg genoten van het aanstekelijke 
enthousiasmee en de nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen binnen de scheepvaart- en 
simulatorwereldd waar wij geregeld interessante discussies over voerden. Daarnaast wil ik 
Michiell  Vader, Eggo de Roode, Maurice van Wel, Dennis Glandorf en Rik van Kampen heel 
ergg bedanken voor hun hulp bij het afnemen van de brugsimulatorexperimenten. Op hen kon 
ikk altijd rekenen, zelfs als we noodgedwongen buiten de reguliere werktijden om moesten 
testen.. Vooral Michiel Vader en Eggo de Roode verdienen hierom veel lof, daar ze heel wat 
uurtjess nachtrust hebben opgeofferd om de nachtexperimenten mee te draaien. Bij deze wil ik 
ookk hun partners bedanken voor de vele nachtelijke uren dat zij hen hierdoor hebben moeten 
missen.. Ook 'gouden' schipper Henk Le Mair verdient een speciaal woord van dank voor zijn 
praktischee hulpvaardigheid. Als we iets nodig hadden, had Henk daarop vaak al geanticipeerd 
enn dit op creatieve wijze geregeld. Hij dacht altijd aan de kleine maar toch belangrijke details 
diee wij soms over het hoofd zagen. Bram Dienaar was behulpzaam als het technische 
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problemenn betrof. Raymondo Hordijk ben ik zeer dankbaar voor de tijd die hij heeft willen 
stekenn in het snel programmeren van een hulpmiddel om de data van het derde 
brugsimulatorexperimentt te kunnen analyseren. Dankzij zijn inspanningen was dit programma 
snell  een feit en heb ik, door de heldere toelichtingen, nader kennis kunnen maken met Matlab. 

Eenn groep mensen die ik eveneens bijzonder erkentelijk ben, zijn de officieren van de 
Koninklijkee Marine die hun medewerking hebben verleend aan één of meerdere 
experimenten.. Ondanks dat alle gegevens anoniem bleven, hadden deze mensen toch maar het 
leff  om in de brugsimulator of een computertest hun kunnen te tonen. Zonder hun vrijwillig e 
deelnamee zou dit proefschrift dan ook nooit een feit zijn geworden. 

Mett name de experimenten waaraan marineofficieren hebben deelgenomen zouden niet 
mogelijkk zijn geweest zonder de hulp van enkele mensen die coördinerende functies 
vervuldenn op diverse locaties binnen de Koninklijke Marine. Bij deze wil ik dan ook de heren 
Schoonhofff  en Trimpe-Burger bedanken voor hun hulp bij het enthousiasmeren en vinden van 
participantenn onder de commandocentrale- en luchtverdedigingsofficieren in opleiding. Van 
CZMM wil ik Edwin Battels zeer bedanken voor het promoten van ons 
vermoeidheidsonderzoekk bij de officieren van de vloot. Hij gaf diverse mensen net even dat 
duwtjee in de rug dat ze soms nodig hadden om mee te doen. 

Bijj  mijn verkenning van 'de wereld die Marine heet', heb ik een aantal dagen en nachten 
aann boord van diverse marineschepen doorgebracht. Bij deze wil ik vooral commandant van 
Oordd van opleidingszeilschip 'Urania', en commandante Morang en officier te Pas van de 
mijnenjagerr HRMS 'Alkmaar' erg bedanken voor hun gastvrijheid. De heb veel opgestoken 
vann de rondleidingen, de observatie-uren op de brug en natuurlijk het leven aan boord: veel 
mensenn op een kluitje, weinig privacy, en altijd beweging en rumoer. 

Pennyy Huisman wil ik ontzettend bedanken voor het geheel op vrijwillig e basis nakijken 
vann grote delen van mijn proefschrift. De heb qua Engels nergens zo veel van geleerd als van 
haarr nauwgezette aantekeningen en aanwijzingen, die altijd zo veel mogelijk de 
oorspronkelijkee tekst intact lieten. Art van Scheppingen en Caspar Claassen waren erg 
behulpzaamm bij het tot stand brengen van de kaft van dit proefschrift. 

Naastt mijn aanvankelijke plaatsing op het KIM, heb ik uiteindelijk ook heel wat uren 
doorgebrachtt op de Universiteit van Amsterdam. Martin van Leerdam wil ik hierbij bedanken 
voorr het delen van zijn werkplek en het beschikbaar stellen van zijn computer. Björn Dekker, 
Jessee Jansen, Pauline Spaan, Ingrid Christoffels, Verena Schmittmann, Susanne Borgwaldt en 
Emökee Jakab en vele anderen stonden als collega en/of kamergenoot garant voor informatieve 
gesprekkenn en gezelligheid. Susanne wil ik daarnaast nog bedanken voor het lenen van haar 
computerr terwijl zij in Australië zat. Ook het psychonomie-secretariaat wil ik bedanken voor 
dee nimmer aflatende hulpvaardigheid. 

Enn dan ten laatste maar zeker niet ten leste mijn familie en vrienden. Zij zorgden op z'n 
tijdd voor de nodige verstrooiing en, ook al waren zij niet altijd even bekend met het 
onderzoekswereldje,, zij waren er altijd met een luisterend oor of goede raad waar het 
randvoorwaardelijkee problemen betrof. Bedankt voor julli e onvoorwaardelijke steun. Mede 
dankzijj  julli e is dit proefschrift nu een feit. 
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