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VOORWOORD

Veel personen hebben direct of indirect bijgedragen aan het onderzoek, waarvan dit
proefschrift het resultaat is.
Mijn begeleiders Ton de Leeuw en Hen van de Water wil ik bedanken voor de vrijheid
die zij mij hebben gegeven bij het vormgeven van dit onderzoek. Mede dankzij hun
aansporingen en adviezen, is het gelukt een rode draad te vinden in de door mij
gevolgde zijsporen en mogelijke dwaalwegen tijdig te verlaten. 
De leden van de promotiecommissie Prof. Dr. J.J.J. van Dijck, Prof. Dr. Ir. G.J.C.
Gaalman en Prof. Dr. A.H. van der Zwaan ben ik dankbaar voor de bereidheid het
manuscript te lezen en te voorzien van commentaar. Gerard Gaalman heeft bovendien
als mijn directe ?hiërarchische baas” mij de afgelopen jaren alle ruimte gegeven om dit
proefschrift te voltooien. 
Henny Wever heeft met veel enthousiasme de taak op zich genomen om de lay-out en
de figuren van dit proefschrift te vervaardigen. 
De afgelopen jaren heb ik het genoegen gehad met veel collega's samen te werken.
Vaak heeft dit geresulteerd in artikelen en andere publikaties. Het afronden van dit
proefschrift is daardoor ongetwijfeld niet altijd versneld, maar mede door deze
afleiding is het schrijven aan het proefschrift nooit tot een obsessie geworden. 

Ook Joske, Adriaan, Susanne en Olivier hebben aan dit laatste bijgedragen. Zij hebben
ertoe bijgedragen dat ik (letterlijk en figuurlijk) mijn werk niet mee naar huis kon
nemen. Ik hoop dat dat zo blijft.

September 1995, Dirk Pieter van Donk


