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Gedurende de jaren waarin dit proefschrift tot stand kwam, heb ik hulp en steun gehad van
een aantal mensen. Ik ben blij dat ik hier de gelegenheid krijg hen (nogmaals) te bedanken.

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn directe begeleider en promotor Ulli Hansen, die
het onderzoeksvoorstel schreef en de financiering voor elkaar kreeg. Nadat hij na een jaar
na aanvang van het project uit Utrecht vertrok, leverde ons kontakt via email, telefoon en via
werkbezoeken aan M¨unster een essenti¨ele bijdrage in het tot stand komen van dit proefschrift.
Niet alleen bedank ik hem voor de waardevolle discussies op zowel geofysisch als vloeistof-
dynamisch vlak, maar ook voor de vele correcties op mijn Engelse schrijfstijl. Met name
Ulli’s stimulerende vermogen, zijn openheid en vertrouwen heb ik altijd zeer gewaardeerd.

Prof. Dr. N. J. Vlaar wil ik bedanken voor zijn bereidwilligheid om als promotor op te
treden. Met zijn toestemming was het mogelijk mijn verdediging in Utrecht plaats te laten
vinden, de plaats waar het project is uitgevoerd.

Voor vele dagelijkse problemen kon ik altijd terecht bij Ron Trompert. Zonder zijn hulp
was ik vast en zeker verstrikt geraakt in het web, opgezet door numerieke problemen o zo
bekend in deze tak van de geofysica. Dat hij binnen een paar dagen een kant-en-klare me-
thode voor het oplossen van de basis hydrogeologische stromingsvergelijkingen voor de dag
toverde heeft me werkelijk verbaasd. De gunstige eigenschappen en de uiteindelijke ca-
paciteiten van deze voor mij uit het niets opgeborrelde methode waren zo mogelijk een nog
grotere verrassing. De evolutie van de code tot een echt hydrogeologisch pakket werd verder
vergemakkelijkt door zijn heldere uitleg en de vele praktische tips. Tenslotte, ook op fy-
sisch gebied heeft Ron substanti¨ele bijdragen geleverd aan dit proefschrift, met name in de
hoofdstukken 4 en 5.

During the last eighteen months of the project, Frank Spera from the University of Santa
Barbara, California was actively involved in the project. I appreciated very much the many
discussions via email, in which he shared his experience and many of his innovative insights
in hydrogeology and petrology. The results of our cooperation are best visible in Chapter 7,
though many of his remarks were valuable also for the other chapters.

Voor het begrijpen van de vaak complexe stromingsprocessen was de (dynamische) visu-
alisatie van essentieel belang. Gedurende het project heb ik dankbaar gebruik bemaakt van de
kleurrijke programmatuur van J¨org Schmalzl. Tevens wil ik hem bedanken voor zijn hulp met
de hardware en software, voornamelijk gedurende het begin en het eind van mijn aanstelling.
Susanne Buiter en Huub Douma wil ik bedanken voor het beschikbaar stellen van en de uitleg
bij hun methoden voor de berekening van flexuur van de lithosfeer respectievelijk de gener-
atie van heterogene permeabiliteitsvelden. Deze methoden werden in het laatste hoofdstuk
toegepast. Wim Spakman, Rob Govers en Marc de Jonge wil ik bedanken voor de hulp en
suggesties bij het door hen geschreven plotprogramma ’P’.

De discussies met Chris Spiers hebben me niet alleen een realistischer beeld van de on-
dergrond gegeven, maar zijn uitgesproken interesse en vertrouwen hebben me gedurende het
onderzoek gestimuleerd. Verder heeft Reinoud Vissers’ enthousiasme tijdens de Alpenex-
cursie me weer eens getoond dat geofysica inderdaad zo’n boeiend vak is als op het eerste
gezicht lijkt.

De (ex-)collega’s Jeroen van Hunen, Gualbert Oude Essink, Susanne Buiter, Huub Douma,
Joor Loohuis, Axel R¨ohm, Saskia Goes, Arie van den Berg, Volker Steinbach, Jeroen de
Smet, Rinus Wortel, Harmen Bijwaard, Pi`erre Vacher, Marleen Nyst en HanaČı́žková be-
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dank ik voor de vele wetenschappelijke en andere discussies, de hulp en de collegialiteit. De
vele kopjes koffie en de bijna net zo vele Bossche bollen (o, ik zal jullie missen...) gaven een
aangename smaak aan de vaak lange dagen. Gualbert, Jeroen, Ron en Susanne, bedankt ook
voor de laatste correcties en suggesties voor mijn manuscript.

Een aantal mensen heeft belangrijke ondersteuning verricht. Joop Hoofd en Theo van
Zessen boden altijd hulp bij allerhande computerproblemen. Van de uitleg heb ik jammer
genoeg niet altijd het fijne begrepen. Ildiko Csik´os was behulpzaam bij de adminstratieve
bekommeringen. De financi¨ele steun van ALW/NWO werd elke maand zeer gewaardeerd,
net als die van NCF/NWO voor het gebruik van de supercomputerfaciliteiten van SARA,
Amsterdam. Dank gaat ook uit naar het Instit¨ut für Geophysik van de Westf¨alische Wilhelms-
Universität Münster en de projectgroep Seismologie, voor het beschikbaar stellen van com-
puters gedurende de (nog) drukkere ’reken’-dagen.

Naast diegenen die meegewerkt hebben aan het project, wil ik ook mijn vrienden en
familie bedanken voor de steun en de levensvreugde die zij me gegeven hebben. Bert en
Anneke, bedankt voor mijn opvoeding. Zonder jullie was dit proefschrift er zeker nooit
gekomen, al was het alleen maar door dat stomme fietsongelukje. Ook het schaaltje-tikken
aan de eettafel verdient een plaats in deze dankbetuiging. Hiermee is het onwaarschijnlijk
grote geduld en de mateloze interesse van de echte wetenschapper bewezen. Mijn broers
Paul en Ivo wil ik bedanken voor het plezier, de vriendschap, de hulp en trouwens ook de
fysische discussies door de jaren heen. Pinto en Kris, bedankt voor het niet begrijpen van alle
op jullie gespuide kritiek in moeilijkere tijden. En Pinto, dat jij af en toe heerlijk met je hoofd
tegen de computer in slaap kunt vallen, bracht bij mij een aangename relativering van mijn
werk teweeg. Lieve Wil, zonder jouw heldere kijk op vele zaken binnen en buiten het project
was dit proefschrift er waarschijnlijk niet geweest. Maar vooral bedankt voor al je liefde en
steun gedurende de afgelopen jaren.


