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Dankwoord 

Net zoals het opfietsen van een hoge berg, is het schrijven van een proefschrift vaak 
genieten (van uitzicht, inspanning en het lekker “ronddraaien van de trappers”) maar 
soms toch ook wel doorbijten. Om de fiets soepel om hoog te laten gaan en wat minder 
aan zweten te denken helpt het enorm als er af en toe iemand met je meefietst, ervoor 
zorgt dat de ketting gesmeerd is of gewoon aan de kant staat te juichen. Het trappen zelf 
wordt er niet lichter door, en dat moet je toch echt allemaal zelf doen, maar het geeft 
extra plezier of maak het mogelijk om net even een tandje zwaarder te trappen. 

In de afgelopen vier jaar heb ik het genoegen gehad om met velen samen op te rijden, 
collega’s om me heen gehad om te soigneren en, gelukkig, ook gejuich gehoord. 

In eerste instantie wil ik Rob de Meijer bedanken voor z’n enthousiasme, scherpe 
kritieken op manuscripten en ook zijn aangename gezelschap tijdens onze reizen en 
inspannende speurtochten naar zware mineralen tijdens de SAFE bijeenkomsten.  

Het ongebreidelde optimisme van Marcel Stive tijdens de perioden dat experimenten niet 
zo soepel liepen en zijn inhoudelijke kritieken waren meer dan welkom. Door de 
commentaren van de leescommissie, GertJan van Heijst, Reinhard Morgenstern en Leo 
van Rijn heb ik m’n proefschrift een top hoger kunnen krijgen. 

I had the lucky opportunity that my research was part of the European MAST-III project 
SAFE. Besides the beautiful locations, I found the half-year meetings stimulating and I 
learned a lot about coastal research in other countries in Europe. Therefore I want to 
express warm feelings to all members of SAFE. I hope to continue our participation in 
the future! 

De ene berg heeft net wat steilere bochten dan de andere. Dat maakt de uitdaging om 
boven te komen eigenlijk alleen maar groter en geeft achteraf meer voldoening. Mit viel 
Vergnügen habe ich die Forschungen im Großer Wellenkanal ausgeführt. Dies vor allem 
im angenehmer zusammenarbeit mit Karsten Peters und Jürgen Newe. 
  
Ook de experimenten in de Golftunnel en de Scheldegoot in “de Voorst” waren 
(letterlijk) zweten. Er waren velen die onze karavaan omhoog hebben geduwd, maar in 
het bijzonder wil ik Johan Koopmans, Arend ter Veen en Pieter Pasterkamp noemen die 
op de modellen geweldig werk verricht hebben. De enerverende weken bij de 
Scheldegoot heb ik samen met Judith Bosboom mogen beleven. De late uren tijdens de 
experimenten om data uit te werken en met name de lange telefoongesprekken in de 
periode van analyse daarna zullen mij (en m’n kamergenoten) nog lang bijblijven.  

Niet alleen de naam van de groep heeft afgelopen vier jaar een aantal 
naamsveranderingen ondergaan, ook de samenstelling is behoorlijk gewijzigd. Wat niet is 
veranderd, is het enthousiasme en de bereidheid elkaar te helpen door bijvoorbeeld mee 
te werken bij experimenten, of om mij “even” met apparatuur naar Duitsland te brengen. 
Albert, Catherine, Cees, Emiel, Han, Harriet, Ioanna, Ilka, Jantina, Joke, Maria, Marjan, 
Patrick, Pieter, Rianne, Richard, Richwald, Ron, Tino en Wim, het was (en in veel 
gevallen is het nog steeds) een groot plezier om met jullie samen te werken. Mijn 
kamergenoot van de laatste jaren, Lars, bedank ik voor de vele discussies over statistiek, 
geologie, fysica en andere meer aardse zaken. 
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Zoals ik al schreef, fietsen doe je niet alleen en ik heb gelukkig een trouwe 
supportersschare die op cruciale plaatsen, zoals in Bedoin en bij Chalet Reynard staan te 
juichen of een bidon water aanreiken. Lourens, Anneke, Arnold: het was een waar 
genoegen om na op de Mont Ventoux ook samen met jullie op deze top te komen!  

De weekenden waren afgelopen vier jaar een bijzondere aangelegenheid. Eerst in de trein 
en later met de auto heb ik tussen Groningen en Driebergen heen en weer gependeld om 
tijdens het weekend NGD, zand en straling uit mijn hoofd te zetten en nieuwe energie en 
inspiratie op te doen. Liesbeth, zonder jou had ik al die kilometers niet gemaakt, maar van 
de vele kilometers die ik tussen Groningen en Driebergen heb afgelegd was elke de 
moeite waard! 

 

 
Groningen, 25 oktober 2000 

 

 

 

 

 

 


