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Dankwoor d d 

Ikk had eigenlijk al vanaf dag één op de UvA moeten beginnen met dit dank-
woordd te schrijven. Op een mooie herfst-zondag in Brisbane met een vrij 
hardee deadline, en het geluid van een zoemende grasmaaimachine in de 
achtergrond,iss het allemaal een beetje alsof ik net uit een droom ben ont-
waakt.. Ik herinner mijn dromen nooit, maar meestal kleuren ze wel de rest 
vann mijn dag: Vandaag heb ik al met al een overweldigend goed gevoel, en 
ditt heb ik dan ook aan de volgende mensen (en instanties) te danken: 

Dankk aan mijn promotoren: André, Dank je voor kennis, inzet, en voor-
all  een het overdragen van jouw denkwijze Onze samenwerking was niet altijd 
soepel,, maar daardoor wel heel leerzaam Ik hoop je nog veel tegen te komen, 
zowell  wetenschappelijk als voor dat beruchte biertje aan de bar. Maus: jij 
werdd pas laat mijn copromotor, maar toch heb je op allerlei manieren mijn 
promotiee veel makkelijker gemaakt, wat ik zeer waardeer. 

Ulf,, thank you for all the scientifically and socially stimulating times at 
IIASA:: I very much hope to continue our collaborations in the future, and 
alwayss look forward to visiting IIASA. 

Thankss to IIASA's YSSP program and to NWO's financial support for 
myy participation in this. ESF-LINKECOL facilitated a visit to IIASA 
throughh a travel grant, funded my participation in the evolutionary ecosys-
tems/ecosystemm evolution workshop in Sweden, and funded my participa-
tionn in the rather ominous sounding, but very stimulating LINKECOL 
'final'' conference in Mallorca. 

Johan:: dank voor de opzet voor onze samenwerking: Ik vind ons stuk 
mooii  in dit geheel passen. 

All ee vrienden op de UVA: Met velen van julli e heb ik (herhaaldelijk) veel 
tee veel gegeten/gedronken, bomen op het UvA-terrein verbrand, semi-legale 
koffieactiviteitenn ontplooid, ons opgewonden over bureaucratie ('Onze ... is 
managerr geworden...'). Wild gedanst op tafels (naar ik mij kan herinneren) en 
dee zin van het leven besproken. Dank kamergenoten: Arjan, Catelijne, 
Hester,, Jens, Karen, Tobias. Dank Koffie/borrel/wandelganggenoten: 
Aletta,, André, Arne, Bas, Beata, Beien, David, David, Erik, Filipa, Kees, 
Maarten,, Maria, Marta, Mathias, Maus, Pauline, Pleuni, Sara, Saskia, Sona, 
Tessa,, Tim, Tine+Simba, , en dank aan de SEE commissie: Aletta, Edwin, 
Harm,, Karen, Katja, Marijn, Martijn, Merijn, Michiel, Patrick. Thanks to all 
friendss from the YSSP 2002 for a wonderfully stimulating summer! 
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DANKWOORD D 

Dankk aan mijn paranimfen: Jullie zijn dit niet voor niets: Martijn: jij geeft 
mee altijd het gevoel dat wat ik wetenschappelijk uitvoer ook daadwerkelijk 
leukleuk is. Marijn, de vele hardloop/gal-spuw (hoofdzakelijk voor mij dan) ses-
siess waren essentieel voor mijn fysiek en geestelijk welzijn. 

Niett denken, gewoon doen: Zo hoort het niet (altijd) in de wetenschap, 
maarr wél in de muziek: Lief Bagdalo, lieve Nello: Na veel nadenken, was het 
eenn verademing (en een eer) om met julli e muziek te maken. Ook spelen met 
Ogtoo Gadje en Servus hebben gezorgd voor veel moois in mijn leven. 

Naastt alle leuke tijden die ik met ze heb beleefd , hebben Heather, Hester, 
Hester,, Martijn, Max, Gijs, Jeroen, Focko, Doro, Haijo, Viola, Willemien, 
Tobias,, Marijn, Maarten, Maarten mij op het rechte pad gehouden, vooral 
watt promotie betreft. 

Zonderr mijn ouders was ik er niet, en zonder hun steun was het leven een 
stukk complexer geweest. (En zonder mijn vader was de Nederlandse samen-
vattingg een stuk gebrekkiger dan het nu is). Op hun trouwdag promoveren 
wass niet gepland, maar wel toepasselijk. 

Verderr weet ik zeker dat ik mensen zal vergeten die absoluut op deze pagi-
naa hoordden. Mocht je je naam niet op deze pagina zien, kan ik je verzeke-
renn dat ik aan je dacht op het moment na dat ik de 'send' knop heb ingedrukt, 
enn dat ik daar van baalde. 

Tenn slot: Lieve Hester, mijn vriendin (en ook mijn vrouw): Het zou een 
clichéé zijn om hier dingen neer te zetten zoals: 'Dank voor alle steun die je 
mee hebt gegeven', 'Ik weet dat ik waarschijnlijk niet te harden ben geweest 
tijdenstijdens mijn promotie', 'Zonder jou was ik niets', 'In een discotheek zat ik 
vann de week", "Ik heb hier een brief aan mijn moeder", etc, etc. Kortom, 
Andréé Hazes had hier best wel een paar liedjes mee kunnen vullen. Ik zal dit 
echterr niet doen, maar wel zeggen dat vele cliché's op waarheid berusten. 
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