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Voorwoord

Nu dan eindeli jk, het laatste loodje is het voorwoord. Veel later dan ik bedoeld had toen ik begon aan mijn
project. De start was gemakkeli jk: vol enthousiasme en goede moed  veldwerk doen, honderden analyses
in het allozymlab en bezig met theoretische modellen. De praktijk bleek echter weerbarstig en het viel niet
mee om alle onderdelen evenveel aandacht te geven. Ik heb moeten leren om zelf keuzes te maken,
cruciaal in een dergeli jk breed onderzoeksgebied en met zo veel begeleiders. Net als het omgaan met de
grote werkdruk bij de begeleiders en de noodzaak om tijd te claimen. Niet bepaald mijn stijl en het heeft
me dan ook veel motivatie en tijd gekost. En hoewel ook promoveren relatief is, ben ik heel bli j dat de
spreekwoordeli jke laatste strohalm sterk genoeg bleek om de eindstreep te halen.
Ik ben mijn promotores Wilke van Delden en Jelte van Andel dan ook dankbaar voor het vertrouwen dat
ze in me gesteld hebben. Zeker in de schrijffase, toen ik dat vertrouwen gekregen heb zonder dat er veel
garanties tegenover stonden. Het was voor iedereen hard werken, maar wel met resultaat. Kuke, ik ben je
kriti sche bli k gaan waarderen, net als je streven om alti jd meer herhalingen uit te voeren. Het onderzoek
en zeker ook mijn proefschrift is er veel beter van geworden. Franjo, de theorie is minder uit de verf
gekomen dan bedoeld, maar ik ben bli j dat je me gesteund hebt om ervan te maken wat het geworden is.
Dank je voor alles wat ik van je geleerd heb, over wetenschap, maar zeker ook daarbuiten. De
samenwerking bij de wiskundecursussen bli jft een bijzonder positieve ervaring, waar ik de rest van mijn
leven nog veel aan zal hebben. Manja, ik wil je harteli jk bedanken voor de fijne tijd. Ik was geen
veldbioloog, maar ben het dankzij jou toch een beetje geworden. Samen proeven doen, ik denk er met veel
plezier aan terug, hoewel het af en toe wel erg laat werd 's avonds. Zonder Joop, Iris en Marije was dat een
stuk minder prettig geweest, dank julli e wel.
Naast de lange rij directe begeleiders hebben vele anderen ook hun steentje bijgedragen. Collega’s zijn
onmisbaar om de werkvreugde te bewaren. Jantien, mijn labmaatje, samen professor worden zit er niet
meer in... gelukkig ben je nu paranimf, toch een beetje samen promoveren. Michiel, Maarten en Joyce, wij
hadden een bijzonder fijne kamer, met ruimte voor zowel werk- als meer persoonli jke gesprekken.
Bedankt! Ook de andere mensen van het lab hebben veel bijgedragen aan de sfeer: Albert, Andie (bedankt
voor de vele liters buffer), Anique, Anneke, Han, Ido, Jan, Karen, Laurence, Louis, Marco, Remko, Rob,
de tijdeli jke gasten en later Désirée en Miguel. Het voordeel van een samenwerkingsproject is het contact
met anderen. De mensen van plantenoecologie gaven mij een frisse bli k op het werk en ondanks de
afstand werd ik nooit vergeten. Jacob en Sieze wil i k speciaal bedanken, voor het verzorgen van onze
enorme hoeveelheid planten en de hulp bij het verpotten. Wim en Liesbeth, samen in Limburg was een
bijzondere ervaring waarbij ik van julli e een heleboel insecten en bloemen heb leren herkennen. Daarna
kwamen nog meer studenten die kortere of langere tijd meedraaiden in het project: Pedro, Ben, Arjen,
Edwin, Ina, Irene, Aalke, Anna Denise, Niels en vele cursisten Algemene Oecologie. Zonder julli e hulp
had ik nooit zoveel gegevens kunnen verzamelen.
Wetenschap, waaronder ook het aio-schap, heeft al snel de neiging om je volledig op te slokken. Ik ben
bli j dat ik toch tijd heb kunnen vrijhouden om te hofdansen, dungeons & dragons en andere spelletjes te
spelen, software te schrijven voor ASCI en familie en vrienden te bli jven zien. Dank julli e allemaal voor
de vele uren ontspanning en afleiding! Jan en Martha, frappant hoe julli e telkens zeiden 'dat wisten wij
allang' en mij intussen de gelegenheid hadden gegeven om zelf conclusies te trekken. Het maakte niet uit
welke besli ssing ik nam, maar we zijn allemaal wel heel bli j dat het proefschrift toch gelukt is. Ludmila,
het is nog heel spannend geworden, gefeli citeerd met je inhaalrace :-) Hendrik-Jan, Wenda en de kleine
baby, woorden schieten te kort: veel li efs!


