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Summary 
 
 
All natural environments show substantial variation in important abiotic conditions such 

as spatial and temporal variation in temperature, light and humidity. These factors can 

subsequently influence food abundance and survival. Organisms should be able to 

respond to these fluctuations and have evolved various strategies to cope with 

environmental variation, including flexibility in dealing with such variation as well as 

buffering against perturbations. Evolutionary ecology aims to understand the interactions 

between species and their environment by incorporating evolutionary processes. An 

important objective of evolutionary ecology is to describe and understand how organisms 

adapt to heterogeneous environments. 

The genotype of an organism is its genetic blueprint. The phenotype can be any 

observable characteristic or trait of an organism. Phenotypic traits result from the 

expression of an organism's genes as well as the influence of environmental factors, and 

possibly the interactions between the two. Phenotypic plasticity refers to the ability of 

one genotype to express different phenotypes in different environments. The influence 

of an environmental variable on the phenotype of a specific genotype can be described 

by a reaction norm. The stronger the response, the steeper the reaction norm will be, so 

the slope of a reaction norm is a measure for the level of plasticity. 

Intraspecific genetic variation exists in the slope and mean elevation of reaction 

norms of various traits, such as age at maturity, growth rate, egg hatching, and diapause 

incidence. The level of phenotypic plasticity in a trait is therefore expected to respond to 

local selection pressures depending on the environmental regime encountered. An 

environment with much seasonal variation or a spatially heterogeneous environment can 

select for organisms with a different level of phenotypic plasticity. The aim of this thesis 

was to test the hypotheses that the selective advantage of such differentiation in the level 

of plasticity is large enough that it can occur between populations on a small spatial scale, 

and that patterns in plasticity are different for life history traits and morphological traits. 

This thesis also addresses the hypothesis that patterns in phenotypic plasticity can be 

adaptive.  

The first question was whether natural selection on phenotypic plasticity is strong 

enough to maintain differences between neighbouring populations in the presence of 

gene flow. Differences in phenotypic plasticity were investigated in the springtail 

Orchesella cincta from neighbouring habitats with distinct thermal conditions. Forest and 
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heath habitats were considered because these two habitats differ strongly in the 

amplitude of daily temperature fluctuations but are also naturally co-occurring. 

Amplitude of temperature fluctuations is more buffered in the forest habitat compared to 

the more exposed heath. However, mean temperature does not differ between the 

habitats. I measured juvenile growth rate at two temperatures. The reaction norms of the 

forest populations were steeper (more plastic) than the reaction norms for heath 

populations. Hence, juvenile growth rate of heath populations was more buffered against 

temperature fluctuations. The results of this study clearly demonstrate that reaction 

norms can be habitat-specific and that local selection pressures are strong enough to 

maintain these differences despite homogenizing gene flow.  

Juvenile growth rate is a typical life history trait. To test whether there is a general 

trend of life history traits being more buffered against thermal fluctuations in thermally 

variable habitats, an additional experiment was set up to measure the response of other 

life history traits. Thermal reaction norms for males and females were compared to assess 

whether life history responses to temperature are sex-specific. The plastic response in age 

at maturity to temperature differed between the sexes, but not between the two ecotypes. 

Weight at maturity showed differential plastic responses between the sexes as well as 

between ecotypes. In fact, females from heath populations are able to maintain a more 

stable weight at maturity across a temperature range of 10ºC than females from forest 

populations. Again, some life history traits are buffered against environmental 

perturbations in populations of fluctuating habitats. Genetic differentiation of the same 

populations was also assessed by comparing the frequency of neutral markers. Strongly 

isolated populations can also differentiate through genetic drift. No genetic differences 

were observed between forest and heath populations based on microsatellite markers. 

Apparently, there is strong homogenising gene flow between the populations. 

The next hypothesis focused on whether level of plasticity or canalization is 

dependent of the trait under consideration. Predictable environmental variation can 

select for increased phenotypic plasticity of morphological and physiological traits, while 

fitness traits such as reproduction and survival should be insensitive to environmental 

variation and show environmental canalization. However, until now, this hypothesis has 

not been explicitly tested in a natural system. I therefore assessed levels of phenotypic 

plasticity in diverse Drosophila serrata populations along a latitudinal cline along the east-

coast of Australia, ranging from a temperate, variable climate to a tropical, stable climate. 

The reaction norms for developmental rate over the 16-22ºC temperature range, were 
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flatter (more canalized) for the temperate populations than for the tropical populations. 

However, slopes for the reaction norms of the two morphological traits, were steeper 

(more plastic) in the temperate versus the tropical populations over the entire thermal 

range. These opposing latitudinal patterns in plasticity for fitness and morphological 

traits most likely reflect contrasting selection pressures along the tropical-temperate 

thermal gradient. Morphological and life history traits indeed demonstrate different 

patterns in level of plasticity.  

To test whether the observed patterns in plasticity are adaptive, it is essential to 

demonstrate that the observed plasticity is beneficial in the environment in which it is 

exhibited. It was assessed if the earlier found ecotype-specific reaction norms are 

beneficial to the populations living in these ecotypes. I therefore measured population 

growth under fluctuating thermal regimes in climate rooms, mimicking the thermal 

conditions of forest and heath. Although the fluctuations themselves had a very strong 

effect on population growth, no difference in population growth was observed between 

the populations from the two ecotypes. Under all thermal regimes, populations from 

heath and forest performed equally well. Apparently, amplitude of temperature 

fluctuations alone is not the major factor of discrimination between the two habitats. 

Temperature fluctuations will cause variation in many other factors, and the additive 

effect of these varying environmental factors most likely shapes the local selective 

pressures on these populations. 

Phenotypic plasticity in egg size can be an adaptive response to temperature or 

can be caused by physiological constraints. First, we determined whether egg size in O. 

cincta also responds plastically to temperature. Like many other ectotherm organisms, O. 

cincta females lay larger eggs at lower temperatures. The larger eggs laid at lower 

temperatures were found to have a higher survival and the juveniles that hatch from 

these eggs are also larger. This can create a ‘head start’ for these juveniles under difficult 

conditions. Also, after exposure to temperature shocks, survival of larger eggs was much 

higher than for smaller eggs. Under fluctuating thermal conditions, large eggs can be 

beneficial because they are better able to withstand unfavourable conditions. Smaller eggs 

on the other hand, are easier to produce. The results indicate that large eggs have an 

advantage in cold or stressful environments, and that egg size plasticity under variable 

conditions can be adaptive as a conservative bet-hedging strategy.  

In conclusion, differences in thermal variation between habitats over a small 

spatial scale can select for specific reaction norms. The level of plasticity of traits has 
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been shown to respond to local selection pressures, despite the homogenizing effect of 

gene flow. These differences are not only habitat-specific, but can also be sex-specific. 

Contrasting latitudinal patterns in plasticity and environmental canalization of life history 

and morphological traits were found. Morphological traits were more plastic in 

populations of variable habitats than in populations from more stable environments. 

Plasticity in life history traits demonstrated an opposite pattern. This suggests that 

statements about overall levels of plasticity of a population are not relevant. Specific 

hypotheses about the role of phenotypic plasticity in adaptation to variable environments 

and climate change can provide better insights. It has also become apparent that 

temperature fluctuations are not the only factor of vital influence, but there are additive 

effects of variation in all environmental features. It will become more important to test 

predictions on specific ecological grounds than making general predictions. The results 

of the studies described in this thesis indicate that there is adaptive potential in plasticity 

of many life history traits to respond to increased environmental variation caused by e.g. 

climate change. This flexibility, however, is not infinite, especially not for more canalized 

populations that do not experience much variation in their current environment. Given 

the importance of adequate plastic responses under fluctuating conditions and its 

significance in the context of global warming, there is an urgent need to improve our 

understanding of current patterns in phenotypic plasticity shaped by natural thermal 

regimes.  
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Samenvatting 

 
 
Variatie in abiotische factoren komt voor in alle natuurlijke omgevingen, zoals variatie in 

ruimte en tijd in temperatuur, licht en vochtigheid. Deze factoren kunnen vervolgens 

bijvoorbeeld voedselaanbod en overleving beinvloeden. Het is dus cruciaal voor 

organismen om met deze fluctuaties om te kunnen gaan en dit heeft geleid tot het 

ontstaan van verschillende strategieën. Zowel flexibiliteit in het omgaan met variatie als 

buffering tegen fluctuaties kunnen succesvolle strategieën zijn. Ecologie als wetenschap 

bestudeert de relaties tussen organismen en hun omgeving. Evolutionaire ecologie 

combineert inzichten in deze relaties met de kennis vanuit de evolutieleer over hoe deze 

relaties tot stand zijn gekomen. Een belangrijk doel van evolutionaire ecologie is het 

beschrijven en begrijpen van de adaptaties waarmee organismen zich aanpassen aan 

heterogene omgevingen.  

Het genotype van een organisme is de genetische blauwdruk. Het fenotype is 

hetgeen we uiteindelijk zien, dus hoe deze genen tot expressie komen en dit hangt deels 

af van de omgeving en de interactie tussen deze factoren. Hetzelfde genotype kan 

bijvoorbeeld bij verschillende temperaturen verschillende fenotypen opleveren. 

Fenotypische plasticiteit verwijst naar de verschillende vormen die vanuit eenzelfde 

genotype tot stand kunnen komen in verschillende omgevingen. Een reactienorm zet 

deze verschillende responsen uit tegen een omgevingsvariabele, bijvoorbeeld 

temperatuur. Hoe sterker de fenotypen verschillen, des te steiler de reactienorm en dus 

hoe plastischer het fenotype is.  

 Er bestaat genetische variatie binnen soorten in de steilheid en gemiddelde 

waarde van reactienormen van verscheidene kenmerken, zoals bijvoorbeeld 

groeisnelheid, ontwikkeling van eieren en lengte van diapause. Gezien deze variatie wordt 

de mate van fenotypische plasticiteit veronderstelt sterk bepaald te worden door de 

eigenschappen van de omgeving. Bijvoorbeeld een omgeving waarin de seizoenen sterk 

verschillen in gemiddelde dagelijkse temperatuur, of een sterk ruimtelijk heterogeen 

landschap selecteren op organismen met een relatief hoge mate van fenotypische 

plasticiteit. Dit proefschrift richt zich op de hypothesen dat het hebben van een bepaalde 

mate van fenotypische plasticiteit een dermate groot voordeel kan hebben dat dergelijke 

verschillen ook op zeer kleine schaal kunnen optreden. Ook wordt onderzocht of de 

mate van flexibiliteit of juist buffering van kenmerken afhangt van het type kenmerk. 
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Vervolgens wordt ook ingegaan op de hypothese dat patronen in fenotypische plasticiteit 

adaptief kunnen zijn.  

De eerste vraag was of natuurlijke selectie op de mate van fenotypische plasticiteit 

sterk genoeg is om verschillen op te leveren tussen naast elkaar voorkomende populaties. 

Om deze vraag te beantwoorden heb ik populaties van de springstaart Orchesella cincta van 

aangrenzende habitats met een typisch temperatuur regime vergeleken. Ik heb gekozen 

voor bos en heide omdat deze habitats naast elkaar voorkomen maar sterk verschillen in 

de mate van dagelijkse temperatuursfluctuaties. In bos is de amplitude van de 

temperatuursfluctuaties kleiner dan in het meer open heideterrein, terwijl de gemiddelde 

dagtemperatuur amper verschilt. Ik heb bij twee temperaturen juveniele groeisnelheid 

gemeten. Springstaarten van bospopulaties reageerden sterker op temperatuur (waren 

plastischer) dan springstaarten van heidepopulaties. De springstaarten van 

heidepopulaties waren dus meer gebufferd tegen fluctuaties in temperatuur. Dit 

onderzoek toont aan dat reactienormen habitatspecifiek kunnen zijn en dat deze 

verschillen gehandhaafd blijven door natuurlijke selectie, ondanks genetische uitwisseling 

tussen de populaties. 

Juveniele groeisnelheid is een typische ‘life history trait’ (levensloopeigenschap). 

Om te testen of andere life history traits ook gebufferd worden tegen omgevingsvariatie 

is een aanvullend experiment uitgevoerd met dezelfde springstaartpopulaties. Hierbij heb 

ik gekeken naar verschillen in reactienormen tussen de sexen om te testen of de response 

op temperatuur sex-specifiek is. De leeftijd waarop springstaarten volwassen worden 

wordt inderdaad beïnvloedt door temperatuur, en de mate van plasticiteit hierin bleek 

sterk te verschillen tussen de sexen. Het maakte echter niet uit of de springstaarten van 

bos of heide kwamen. Ook gewicht op het moment van volwassen worden is afhankelijk 

van de temperatuur waarbij de springstaarten zich ontwikkelden en deze response 

verschilde zowel tussen de sexen als tussen de ecotypen (bos en heide). Ondanks een 

temperatuursverschil van 10ºC bleken vrouwtjes van heidepopulaties hun gewicht 

waarop ze volwassen werden stabieler te kunnen houden dan vrouwtjes van 

bospopulaties.  

Wederom bleken sommige life history traits dus gebufferd te worden in 

populaties van habitats met sterk fluctuerende omstandigheden. Van dezelfde populaties 

is ook gekeken naar genetische verschillen door de frequentie van neutrale genetische 

markers te vergelijken tussen springstaarten van heide en bospopulaties. Als populaties 

geïsoleerd van elkaar zijn kunnen ook verschillen optreden door toeval (genetic drift). Er 
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zijn geen verschillen gevonden, waaruit is geconcludeerd dat er nog veelvuldig genetische 

uitwisseling plaatsvindt tussen de populaties en deze dus niet van elkaar geïsoleerd zijn.  

De volgende hypothese die getest werd, was of de mate van flexibiliteit of juist 

buffering van kenmerken afhangt van het soort kenmerk. Life history kenmerken en 

andere fitness-gerelateerde kenmerken kunnen gebufferd worden in variabele habitats, 

maar van fysiologische en morfologische kenmerken is ook bekend dat ze juist 

plastischer kunnen zijn onder (voorspelbare) sterk variërende omstandigheden. Deze 

hypothese is nog niet eerder expliciet getest. Ik heb hiervoor de mate van fenotypische 

plasticiteit bepaald van diverse Drosophila serrata populaties langs een latitudinale gradiënt, 

voor zowel life history kenmerken als morfologische kenmerken. Deze populaties van 

fruitvliegen komen voor langs de oostkust van Australië variërend van een variabel, 

gematigd klimaat in het zuiden tot een stabiel, tropisch klimaat in het noorden. Ik heb 

reactienormen bepaald over een temperatuurgradiënt van 16-22ºC voor een life history 

kenmerk (ontwikkelingssnelheid) en voor morfologische kenmerken (vleugelformaat en 

de verhouding tussen vleugelformaat en borststukbreedte). De reactienormen voor 

ontwikkelingssnelheid van de populaties uit de gematigde streken, met meer 

omgevingsvariatie, waren minder steil dan de reactienormen van de tropische populaties. 

De reactienormen van de twee morfologische kenmerken waren juist steiler voor de 

populaties uit het gematigde zuiden vergeleken met de reactienormen van de tropische 

populaties. Deze patronen in plasticiteit over de latitudinale gradiënt zijn dus tegengesteld 

en worden waarschijnlijk bepaald door de verschillende selectiedrukken over de hele 

gradiënt. Morfologische en life history kenmerken laten dus inderdaad verschillende 

patronen in de mate van plasticiteit zien. 

Om te testen of de mate van plasticiteit ook adaptief is moet worden aangetoond 

dat de waargenomen plasticiteit een voordeel oplevert in de omgeving waarin deze 

plasticiteit tot uitdrukking komt. Om dit te testen heb ik populatiegroei van 

springstaartpopulaties van bos en heide gemeten onder in klimaatkamers nagebootste 

fluctuerende temperatuursregimes van bos en heide habitats. De fluctuerende 

temperatuurregimes hadden een sterk effect op populatie groei maar er werden geen 

verschillen waargenomen tussen de verschillende habitats (bos en hei), alle populaties 

deden het even goed. De twee habitats, bos en hei, verschillen in meer dan alleen 

temperatuurregime. Fluctuaties in temperatuur leiden ook tot variatie in andere factoren 

zoals luchtvochtigheid en voedselaanbod. Deze zijn in dit experiment constant gehouden 
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terwijl in een natuurlijk systeem al deze factoren samen middels selectie de mate van 

plasticiteit bepalen, en dus niet temperatuur op zichzelf. 

Eigrootte is een eigenschap met veel variatie en reageert ook plastisch op 

temperatuur. Fenotypische plasticiteit in eigrootte kan een adaptieve response zijn op 

temperatuur of het gevolg zijn van fysiologische wetten. Eerst is bepaald of ei grootte in 

O. cincta ook een plastisch kenmerk is onder temperatuur. Zoals veel ectotherme 

organismen, leggen O. cincta vrouwtjes grotere eieren bij een lagere temperatuur. Deze 

grotere eieren hebben een grotere kans om uit te komen en ook de juvenielen die uit deze 

eieren voortkomen zijn groter. Deze grotere juvenielen hebben een betere start onder 

moeizame omstandigheden dan kleinere juvenielen. Wanneer eieren worden blootgesteld 

aan temperatuurschokken blijken de grotere eieren een hogere overlevingskans te 

hebben. Onder fluctuerende omstandigheden kunnen grotere eieren dus een voordeel 

opleveren in omdat ze beter bestand zijn tegen koude en stressvolle omstandigheden. 

Aan de andere kant zijn kleinere eieren makkelijker te produceren. Plasticiteit in eigrootte 

kan onder wisselende omstandigheden dus adaptief zijn als een vorm van risico 

spreiding. 

Concluderend kan gesteld worden dat variatie in omgevingstemperatuur kan 

selecteren op specifieke reactienormen, ook tussen populaties op zeer geringe afstand. 

De mate van plasticiteit wordt bepaald door lokale selectie drukken, welke sterker zijn 

dan het homogeniserende effect van genetische uitwisseling tussen populaties. Deze 

verschillen in mate van plasticiteit zijn niet alleen habitatspecifiek maar kunnen ook sexe-

specifiek zijn. Tevens zijn tegengestelde patronen in plasticiteit en buffering van life 

history kenmerken en morfologische kenmerken gevonden. Morfologische kenmerken 

bleken in populaties van variabele habitats plastischer te zijn dan in populaties van 

stabielere omgevingen. Dit was tegengesteld voor life history kenmerken. Het is dus niet 

zinvol om uitspraken te doen over de mate van plasticiteit van een populatie. Specifieke 

hypothesen met betrekking tot rol van fenotypische plasticiteit als adaptatie aan 

variërende omgevingen en klimaatsverandering geven meer inzicht. Het is echter ook 

duidelijk geworden dat de mate van temperatuursfluctuaties niet de enige belangrijke 

component van een omgeving is, maar juist het geheel van variërende factoren. Het zal in 

de toekomst steeds belangrijker worden om voorspellingen te toetsen op specifieke 

ecologische gronden dan algemene voorspellingen. De resultaten van de studies in dit 

proefschrift geven aan dat plasticiteit van life history kenmerken in potentie adaptief kan 

zijn bij een toenemende variatie, bijvoorbeeld veroorzaakt door klimaatsverandering. 
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Deze flexibiliteit is echter niet oneindig, vooral niet voor de meer gekanaliseerde 

populaties uit habitats met weinig variatie in de huidige situatie (zoals bijvoorbeeld 

tropische populaties). Gezien de noodzaak van een adequate response op fluctuerende 

omstandigheden in de context van klimaatsverandering, is het belangrijk dat we beter 

begrijpen hoe huidige patronen in fenotypische plasticiteit gevormd worden door 

natuurlijke regimes.   
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Dankwoord 
 

 

Aan vier jaar onderzoek komt nu een eind. Vier jaar waarin veel springstaarten zijn 

gewogen, geteld, gedroogd, spermatophoren verplaatst, eitjes geteld, vleugels van 

honderden fruitvliegen op microscoopglaasjes zijn gefixeerd en vele vrije uurtjes in 

weekenden zijn opgeofferd, alles voor de wetenschap. Dat ik dit alles met heel veel 

plezier tot een goed einde heb gebracht is mede te danken aan een groot aantal mensen.  

 

Allereerst Jacintha, want zonder jouw begeleiding zou dit proefschrift er helemaal niet 

gekomen zijn, en zeker niet in de huidige vorm. Ik heb ontzettend veel van je geleerd op 

wetenschappelijk gebied, vooral wat schrijven betreft. Gelukkig werd er in de eindfase 

van het proefschrift steeds minder in de kantlijn bij geschreven.  

 

Nico, je hebt me altijd vrij gelaten mijn eigen weg te vinden, bedankt voor het 

vertrouwen. Je was niet bij alle manuscripten vanaf het begin betrokken, wat het des te 

indrukwekkender maakt dat ik je gewoon een manuscript kon geven waarop je 

vervolgens binnen een dag commentaar kon leveren.  

 

I also thank the reading committee, consisting of Paul Brakefield, Toby Kiers, Volker 

Loeschcke, Robby Stoks and Joost Tinbergen, for the time they have invested in 

reviewing the manuscript. 

 

Graag bedank ik hier ook Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat voor de 

mogelijkheid om op hun terreinen te monsteren. Het Promovendifonds van de VU heeft 

het onderzoek aan Melbourne University financieel ondersteund en de afdeling WNR 

van DHV heeft mij de mogelijkheid gegeven de lay-out van dit proefschrift te realiseren 

onder werktijd.  

 

Uiteraard wil ik ook graag alle collega’s van dierecologie bedanken voor steun bij 

praktisch werk en de gezellige sfeer op de afdeling, Matty voor de leuke tijd toen ik 

assisteerde bij de veldcursus, Gerard en Ciska voor alle hulp bij de grote cincta 

experimenten, en Cis en Janine natuurlijk ook voor alle hulp in het lab, mijn student 

Maarten, bedankt voor je grote bijdrage aan hoofdstuk 6, ik heb je met plezier begeleid 
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en daar ook veel van geleerd, ik hoop jij ook, Coby ook bedankt voor de analyses in 

hoofdstuk 6, mijn kamergenoten waar ik fijn aanspraak aan heb gehad (Tjàlluf!), en 

uiteraard al die mensen met wie ik samen in de stelling heb kunnen genieten van dat 

zwaar ondergewaardeerde Budels. Mieke, Miriam en Jessica, zonder jullie had mijn 

promotie er heel wat minder kleurig uitgezien, bedankt voor de lol op de afdeling en het 

kunnen delen van aio-troubles. Miek en Jes, ik ben trots dat jullie mijn paranimfen willen 

zijn. 

 

All the staff at CESAR, thank you so much for making me feel at home during my stay. 

Vanessa en Belinda, thanks for the great time during fieldwork. You two gave me the 

best possible introduction into Australian culture and all the abbreviations (brevs) that 

come with it. And Ary, ik heb heel veel van je geleerd. Bedankt voor je scherpe inzichten 

en geduld. 

 

Mijn familie voor alle steun en begrip voor de vele afwezigheid. Tante Lia, ik ‘studeer’ nu 

eindelijk af... Trudy, we konden mn werk in A’dam zuid toch maar mooi combineren met 

theaterbezoek. Die regelmaat zit er nu zo mooi in dat het ook vanuit Amersfoort goed 

vol te houden is.  

 

Zusje, je hebt half niet door wat voor scherpe vragen je kunt stellen over mijn 

onderzoek. Wij zijn samen een schitterend voorbeeld van hoe de combinatie genen en 

omgeving nooit een voorspelbaar product kan opleveren. Pap, mijn promotieonderzoek 

valt deels samen met een moeilijke periode voor ons. Bij iedere hoofdstuk hoort ook een 

persoonlijk verhaal. Ik ben om meerdere redenen blij dat het nu af is, en ik weet dat mam 

het een mooi boekje zou hebben gevonden ongeacht de inhoud.  

 

Alle vrienden en buren van de Palmstraat, bedankt voor de vaak hoognodige afleiding en 

de interesse in mijn wetenschappelijk werk. Simon, jij bijzonder bedankt voor de mooie 

kaft. 

 

Roy, ik denk dat je mijn stukken net zo vaak gelezen hebt als ikzelf. Dank je wel voor al 

die keren dat me met me mee wilde denken en mijn manuscripten wilde doornemen. 

Jouw scherpe inzicht was vaak precies wat ik in een chaotische bui nodig had. Maar 

vooral ook bedankt dat je er altijd bent, op jouw manier.  
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