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Dankwoord

Het opstellen van een proefschrift is een hels karwei. Het is zo moeilijk je bevin-
dingen op te schrijven als een duidelijk verhaal omdat er voor je gevoel niets echt af is.
Als onderzoeker ben je gericht op wat je nog niet weet en twijfel je dus voortdurend
aan de kwaliteit van je werk. Dit gevoel is in mijn ogen de belangrijkste bron van
frustratie voor elke promovenda of promovendus. Toch zal ik uiteindelijk altijd zeggen
dat promoveren iets moois is. De focus tijdens een promotietraject leidt er toe dat
je uiteindelijk zoveel van een onderwerp afweet als je maar bevatten kunt. Ik heb
genoten van deze focus op mijn onderwerp, populatie dynamica is zo fascinerend! Er
zijn een groot aantal mensen die mij hebben gesteund de afgelopen jaren en daar wil
ik ze met veel liefde voor bedanken.

Een goede mentor is onmisbaar in een promotietraject; André, jij bent essentieel
geweest voor de totstandkoming van dit werk. Je hebt me de afgelopen jaren steeds
uitgedaagd om weer een stap verder te denken en me tegelijkertijd het gevoel gegeven
dat ik het allemaal zelf heb gedaan. Verder heb ik gewoon heel veel van je geleerd, je
scherpe intellect en uitgebreide kennis over ecologie en dynamica zijn buitengewoon
inspirerend.

Er zijn meer mensen die mij hebben geholpen beter te leren nadenken. Anieke, jij
bracht mij waardering bij voor kennis van de kleine, maar oh zo belangrijke details.
Het is heerlijk om vrienden te zijn en een wetenschappelijke interesse te delen. Ik
hoop dat we nooit stoppen te praten over feedbacks en interacties. Hanna, jij hebt
mij laten zien dat je alles wat je weten wilt kunt uitrekenen en Vincent, jij hebt mij
geleerd dat elk goed project begint met een goed idee. Marleen, jij leerde mij veel
over mijn eigen kunnen, door mij veel vragen te stellen. Dank jullie wel voor jullie
aanwezigheid tijdens (een deel van) mijn promotietraject.

Ergens tussendoor heb ik ook nog leren lesgeven; Maarten en Arne, ik heb genoten
van onze samenwerking en van het lesgeven in jullie cursussen.

Thank you for selecting me for the YSSP project, Ulf and Miko, you made an
important contribution to one of the chapters in this thesis and thaught me to be very
explicit about my assumptions. The project in Vienna helped me see the value of my
work for fisheries management.

Over the last two years I have experienced the blessing of a stimulating work
environment due to everyone in the Theoretical Ecology group at the University of
Amsterdam. It turns out doing science is much more fun in a big group, thank you
all for many valuable discussions and reflections: Christian, Tom, Catalina, Maria M,
Greg, Nienke, Nora, Charlotte, Jacques, Silke, Flor, Hal, Isabel, Yael and everybody
else that has been part of our group over the years.

Zepeng, we started our PhD only a few weeks apart and went to Vienna and back
together. Thank you for your presence and humor.

Het IBED is een superfijn instituut om in te werken, bedankt Tanya, Saskia, Mary,
Maria D, Pascale, Frank, Peter T and Peter R voor het regelen van alle nodige basis
ingrediënten. Jan, bedankt voor de mooie illustraties en cover van dit proefschrift.

It has been an interesting and inspiring addition to everyday work life to set up
the new IBED PhD council, thank you for starting this with me: Louise L, Wouter,
Nora, Karen and Bram.

I have enjoyed interesting interactions in coffee breaks, cake clubs, office time-outs
and lunch at the university with a lot of nice people: Merijn, Michiel, Patrick, Nicola,
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Roos, Paulien, Juan, Joris, Bart, Alexandra, Paul, Isa, Rachid, Saioa, Heike, Fernando,
Dan Li, Jie, Felipe, Giorgos, Maria P, Yuki and many others.

Whenever we work late again, I am happy when we have dinner together and chat,
Livia, it is great to have you here in the Netherlands with me.

Thanks to you, Oreane, Piera, Jon, Amandine, Dan and Lukas, the YSSP project
in Vienna turned out to be one of the best summers of my life.

My career as a researcher started well before my PhD, and many others have helped
shape the scientist I have become. It was in Australia that I started to appreciate the
beauty of manipulated field experiments under the guidance of Stephan. Emma and
Angela, you showed me examples of happy and successful women in science and Dustin,
you thaught me about the coolness of small critters.

Terug in Amsterdam lag er nog veel werk; Martijn, jij was het die me over de
streep hielp bij het afmaken van mijn Masters traject.

Lieve, lieve vrienden, wat zou het leven saai zijn zonder jullie, bedankt voor jullie
bestaan en jullie geduld met mijn onmogelijke werkschema van het afgelopen jaar:
Louise M, Yolanda, Deborah, David, Daniela, Ira, Evalien, Floor, Maaike, Jaqueline,
Tim, Bas, Joost en alle café hangers bij brasserie Blazer.

Thomas K, Thomas H, Sarah, Elke, Tim, Rob en Jesse, mijn eerste biologen
vrienden, wat was het leuk om samen te studeren. Als ik jullie niet had gehad om me
door alle vegetatie plots heen te loodsen was ik nooit hier aangeland.

Alle voetbal meisjes en trainers van DVVA dames 2 en dames 3 in de afgelopen
jaren, bedankt voor fysieke ontspanning met veel gras, modder, zon, regen, wind, bier,
patat en fijne trainingen en wedstrijden.

Daniel, je maakt me gelukkig. Ik had nooit verwacht dat het zo leuk zou zijn
om voortdurend over werk te praten, maar door jou beleef ik meer plezier op alle
fronten. Je hebt me enorm geholpen de afgelopen maanden met de afronding van
mijn proefschrift en andere zaken, vingers crossed voor Denemarken!

Uiteindelijk is dit alles natuurlijk bij jullie begonnen, Mama en Papa, omdat jullie
mij van jongs af aan hebben gestimuleerd om te leren, te lezen, eigenzinnig en nieuws-
gierig te zijn en mij niet te laten leiden door wat andere mensen denken. Maarten,
je bent sinds ik 2.5 jaar oud ben mijn meest dierbare kompaan. In mijn ogen ben je
altijd aardiger, meer open, aandachtiger, vasthoudender en slimmer geweest dan ik en
onze gesprekken zetten mij vaak aan het denken. Bedankt dat ik altijd op jullie alle
drie kan rekenen.
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2 - Approximation of a physiologically-structured population model with seasonal re-
production by a stage-structured biomass model
Floor H. Soudijn and André M. de Roos
Both authors contributed to study conception and design. FHS constructed the model,
carried out analysis, interpreted the results and wrote the manuscript. AMdR com-
mented on model construction, interpretation of results and manuscript text.

3 - Biomass increases in response to mortality in stage-structured populations with
seasonal reproduction
Floor H. Soudijn and André M. de Roos
Both authors contributed to study conception and design. FHS constructed the model,
carried out model analysis, interpreted the results and wrote the manuscript. AMdR
commented on model construction, interpretation of results and manuscript text and
created the software used for model analysis.

4 - Short note on seasonal reproduction and predator-prey dynamics
Floor H. Soudijn and André M. de Roos
Both authors contributed to study conception and design. FHS constructed the model,
carried out model analysis, interpreted the results and wrote the manuscript. AMdR
commented on model construction, interpretation of results and manuscript text.

5 - Harvesting prey fish can prevent fishing-induced collapses of large piscivorous fish
Floor H. Soudijn, Ulf Dieckmann, Mikko Heino and André M. de Roos
All authors contributed to study conception and design. FHS constructed the model,
carried out model analysis, interpreted the results, conducted data assembly and anal-
ysis and wrote the manuscript. AMdR commented on model construction, interpreta-
tion of results and manuscript text. UD and MH commented on manuscript text.

6 - Predator persistence through variability of resource productivity
Floor H. Soudijn and André M. de Roos
Both authors contributed to study conception and design. FHS constructed the model,
carried out analysis, interpreted the results and wrote the manuscript. AMdR com-
mented on model construction, interpretation of results and manuscript text and cre-
ated the software used for model analysis.
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