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Dankwoord d
Watt begon als een vage drang om 'iets met modellen' te gaan doen, heeft een voorlopigg hoogtepunt bereikt in dit boekwerkje. Hoewel ik zelf natuurlijk de hoofdschuldigee ben, en alle verantwoordelijkheid op me neem, heb ik het zeker niet
alleenn gedaan. Een groot aantal mensen heeft, bewust of onbewust, positief of negatief,, een bijdrage geleverd aan dit resultaat. Ik zal mij hier traditioneel beperken
tott een selectie van degenen die in positieve zin hebben bijgedragen.
Allereerstt natuurlijk André. Je scherpe inzichten, je uitgesproken, maar altijd
gefundeerdee meningen, en bovenal je niet aflatend enthousiasme vormen de beste
motivatiee die een promovendus zich kan wensen. Je hebt me alle vrijheid gegeven
omm de dingen zelf uit te zoeken, zonder dat ik ooit het gevoel had er alleen voor te
staan.. Bedankt voor het grenzeloze vertrouwen dat je in me gesteld hebt, ook in
tijdenn dat ik er zelf geen gat meer in zag. De vind het een voorrecht dat ik bij jou
mijnn wetenschappelijke 'eerste stapjes' heb mogen zetten.
Lennart,, the two months that I spent in Umea in the spring of 2002 have been
ann important part of my ongoing scientific education ("Of course", I hear you
say).. The boyish curiosity and enthousiasm which characterize your approach to
sciencee (and that of your entire group) are highly contageous. I look forward to
futuree visits, and to catching even bigger pike.
Heell veel dank ook aan mijn collega's van de theoretische club, maar eigenlijk
dee hele afdeling populatiebiologie van de UvA. Ik heb genoten van de aangename
sfeerr en de voorkeur voor niet-wetenschappelijke gespreksonderwerpen tijdens ontelbaree koffiepauzes, lunches en borrels. In het bijzonder wil ik mijn kamergenoten
bedankenn voor het altijd aangename klimaat en alle psychiatrische hulp bij acute
frustratie. .
Dann wil ik mijn familie bedanken. Mijn ouders, Wim, de onbetwistbare aanstichterr en liefdevolle hoeder van mijn eerste intellectuele interessen, en Ruth,
onuitputtelijkee bron van menselijkheid en relativering. Jonathan en Tamar, het is
enormm inspirerend om jullie je allebei op je eigen manier te zien ontwikkelen en
(eenn klein beetje) deel van die ontwikkeling te zijn. Ook de rest van de 'extended
family',, ik noem geen namen, want dan vergeet ik mensen, ben ik heel dankbaar
voorr alle warmte en steun.
Tenslottee mijn vrienden (wederom geen namen). Alle bovenstaande lof is eigenlijkk ook op jullie van toepassing. Steun, inspiratie, motivatie, liefde, vanzelfsprekendheid,, afleiding, hoeveel clichés zou ik niet kunnen noemen? Boven alles
staatt echter de algehele verhoging van de levensvreugde. Ik kan het mij zonder
julliee niet voorstellen.
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