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Dankwoord d 

Dee invloed van omgevingsfactoren op 
hett succes van het individu 

"Aff  en toe komt de eland terug, 
blijf tt staan en kijkt naar haar [...], 

maarr met hem teruggaan wil ze niet meer, 
datt kan ze niet meer, 

zoo lang als ze in de greep van de betovering is. 
Dee betovering ligt in de diepte. 

Heell  ver in de diepte ligt een verloren hartje." 

Uit:: Het sprookje van eland Langbeen Springop en prinsesje Wolkgras. 

HelgeHelge Kjellin, De sprookjeswereld van John Bauer, 1976 
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Hulpbronnen n 

Voorr ieder individu geldt dat deze pas goed kan functioneren wanneer in de 
basisbehoeftenn voor levensonderhoud wordt voorzien. Verschillende externe hulp-
bronnenn zijn van belang voor het succesvol functioneren in een gemeenschap. 
Hogeree licht intensiteit en temperatuur waren tot op zekere hoogte ook voor mij 
stimulerendd voor de productiviteit. Ook heb ik aan den lijve mogen ondervinden dat 
nutriëntenn onontbeerlijk zijn voor een goede groei en gezondheid van het individu, 
toenn bleek dat ik zelf geen vitamine B12 op kan nemen. 

Inn onze wereld als aanvoerders van de voedselketen zou het vinden van eten 
nogg niet zo moeilijk zijn geweest als je daar geen geld voor nodig had. Een baan is 
duss onmisbaar voor het verzamelen van geld om in andere levensbehoeften te 
kunnenn voorzien. Gelukkig kreeg ik van Wim de uitnodiging om vanuit 
Wageningenn terug te keren naar mijn roots in Amsterdam, om daar te beginnen aan 
eenn belevenis waarvan het eindprodukt nu voor u ligt. 

OokOok ruimte speelt een belangrijke rol als randvoorwaarde voor goed 
functioneren.. Huisvesting was voor mij een groot probleem toen ik naar Amsterdam 
terugkeerdee om aan het AiO-schap te beginnen. Gelukkig mocht ik tijdelijk mijn "3e 

dooss links onder de brug" parkeren bij Renee en daarna bij Ingrid (dames: bedankt!), 
totdatt ik, mede dankzij mijn ouders, naar mijn eigen stulpje in het Vierwindenhuis 
kon.. In dit filosofisch opgezette "dorp-in-de-stad" vond ik een thuis. 

Interacties s 

Natuurlijkk geldt ook voor ieder individu dat externe hulpbronnen niet de enige 
omgevingsfactorenn zijn die het welslagen van dit individu kunnen verklaren. Inter-
actiess met andere individuen van dezelfde soort, maar ook met andere soorten (mijn 
lievee Lou en Nico bijvoorbeeld) bepalen het uiteindelijke functioneren van een 
individu. . 

Samenn met Wim heb ik dit project tot een goed einde mogen brengen. Ik kon 
voorr allerhande hulp bij hem terecht. Zeker in het laatste jaar toen hij naast 
promotorr ook als dagelijks begeleider en adviseur optrad. Hij voorzag mij regelmatig 
vann de nodige inhoudelijke feedback en adviezen. Maar ook voor andere dingen kon 
ikk bij hem terecht, zo ging hij mee op veldwerk om de bus te rijden en metingen te 
verrichtenn (dit heeft nog mooie plaatjes opgeleverd!). Wim, hartelijk bedankt voor je 
substantiëlee bijdrage in deze onvergetelijke belevenis! Ook wil ik hierbij de overige 
ledenn van de promotiecommissie bedanken voor het lezen van het proefschrift en het 
gevenn van commentaar en Ben Sommeijer voor de introductie van en uitleg over het 
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model.. Maria-José, thanks for your contribution to this thesis in the form of Chapter 
66 and for your warm friendship. 

Ookk op het werk had ik een thuis: onze Groene Kamer. Daar stalde ik mijn 
plantenn voor de periode dat ik dakloos was, maar ze werden te groot om mee terug 
tee gaan en zijn altijd gebleven. Met Harm mocht ik deze kamer meer dan 5 jaar 
delenn (het lustrumfeestje gaan we nog inhalen!) en gelukkig niet alleen dat, maar ook 
konn ik bij hem terecht in moeilijke, gezellige, praktische, leuke, serieuze en aller-
handee andere momenten: dat heb je als je bij elkaar op de kamer zit! We hadden 
iederr seizoen een andere kamerstijl, zoals de kerst- of paasversiering, de mooie 
franjelampenn of Jan des Bouvrie, of helemaal leeg toen we voor een paar weken 
verhuisdenn vanwege de asbestsanering. Met layouten kreeg ik veel hulp van hem en 
ookk het kaffie is van zijn hand. Ik ben blij dat je me als paranimf ook bij de aller-
laatstee loodjes zult steunen. Hierbij draag ik officieel de voogdij over de Groote 
Plantt over aan jou en hoop dat je er goed voor zult zorgen! Harm, bedankt voor 
alles! ! 

Eenn heleboel (ex)AEE-ers hebben ook een bijdrage geleverd aan het succes van 
ditt individu. Miriam is een super collega en fijne vriendin die nooit nee kan zeggen, 
watt ook weer bleek uit de praktische hulp bij de laatste proeven. Gelukkig konden 
wee samen de stress weg trommelen en/of sporten. Christiane, thanks for your 
involvementt in the project. Iedereen die meeging naar het veld: chauffeurs Annelies, 
Harmm (5x), Jaap, Joost, José, Michiel (2x), Tineke (2x), Wim; duikers Ami, Harm, 
Jeroen,, Kim en Robbie; en de hulptroepen: Alice, Ami, Barry (3x), Bart (2x), Bas, 
Corlisa,, Elske (3x), Eric (6x), Evelyn, Frank, Heather, Helen, Kim (3x), Maria-José 
(3x),, Marjanka, Robbie, Sam, Simone en Suzan: allemaal bedankt voor julli e inzet! 
Inn het begin ben ik met name door Gerdit wegwijs gemaakt op het lab en door Nüria 
inn de algenwereld, bedankt voor die vliegende start!. De lezers Harm, Wander, 
Heather,, Saskia en Viridiana: dank julli e wel voor julli e hulp, gracias! Mij n vier 
stagee studenten Arni, Kim, Marlies en Stefan, dankzij julli e heb ik de meeste 
experimentelee hoofdstukken kunnen schrijven, het waren grote proeven en er zijn 
ookk heel wat weekends gesneuveld, bedankt voor julli e inzet!. De hele (ex)afdeling: 
bedanktt voor de gezelligheid, taart, gekkigheid etc. 

Ookk negatieve interacties zijn mij natuurlijk (direct of indirect) niet bespaard 
gebleven.. De ophefFingsperikelen van onze afdeling, vertrek van begeleiding en 
gebrekk aan goed onderhoud op het lab hebben ertoe geleid dat ik meer geleerd heb 
dann wetenschap alleen: ook de betekenis van vakbond en OR, de beeldspraak van 
Wimm en de werking en montage van een V-snaar zijn mij nu duidelijk! 

Dee steun en afleiding van mijn familie en vrienden waren onmisbaar en 
zorgdenn ervoor dat er ook een leven was naast het werk. Mijn ouders wil ik 
bedankenn voor him onvoorwaardelijke steun op allerlei momenten, van het vinden 
vann een huis tot het lezen van de samenvatting. Onno zal mij als paranimf terzijde 
staann tijdens de verdediging en ik ben blij dat ik op deze manier een stukje van mijn 
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wereldd met hem kan delen. Onno en Jill, mijn broer en "zus", dank julli e wel voor 
julli ee steun! Ook de rest van de familie wil ik bedanken voor de interesse en steun. 

Hett laatste jaar was om allerlei redenen een geen makkelijk jaar, gelukkig dat 
ikk deze tijd speciaal gesteund werd door Tom, die me op een of andere manier steeds 
weerr uit de modder hielp met tips over behang, de +8 wekker en andere trucs. Er 
wass altijd tijd voor goede gesprekken, pepSMSjes of brainstormen over de 
vormgeving.. Tom, je gaf me het gevoel dat ik er niet alleen voor stond, dank je wel 
voorr je steun! 

Dee etentjes met mijn (ex)AiO vriendinnen Ingrid en Evelyn (ja ik ben de 
laatste!)) en de zondagmiddag dates en uitjes en vakanties met mijn vriendinnen J, J, 
enn J (José, Jeltje en Judith) waren een welkome afwisseling. Allemaal bedankt voor 
julli ee steun, bijklets-momenten en gezelligheid. 

Ookk in de salsa-scene vond en vindt ik een gezonde dosis inspanning en 
ontspanning.. Wat is het heerlijk om na een week (of nacht) hard werken naar een 
feestt te gaan en te kunnen zeggen datje na twee nummers dansen helemaal ontladen 
bentt en weer met een frisse blik de wereld in kijkt. Net zo is het met de Samba 
trommelaars:: fantastisch om alle stress zo lekker ritmisch weg te kunnen trommelen 
mett z'n allen. All e salseros, salseras en trommelaars bedankt voor deze (onbewuste?) 
steun,, ook julli e hebben zeker bijgedragen het succes van dit individu en daarmee 
aann het welslagen van dit project. 

Esther r 
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