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Op 7 juli 2006, toen ik bezig was met de laatste loodjes van mijn proefschrift ont-
ving ik, onafhankelijk van elkaar, en zonder dat ik om deze wijze raad gevraagd
had, twee e-mails met daarin de volgende passages betreffende promotie-onder-
zoek: 

“…. jarenlange noeste intellectuele arbeid en gedoe met speurhonden en was-
sen neuzen, … dat moet je ook alleen uit innerlijke drang doen en als iedereen
vervolgens staat te juichen, is dat een meevaller.”

“Thank goodness my dissertation defense is behind me! It is a gear shifting ex-
perience. Here I have been going full speed for 6 years trying to do all this
stuff…..The PhD is a big investment of time, money and effort.”

Ik kan bovenstaande uitspraken grotendeels begrijpen maar ik vind ze niet zo
zeer van toepassing op mijn promotie-onderzoek. Mijn promotietijd heb ik voor-
namelijk als een erg mooie, leerzame periode ervaren. Het had met name met
het gezelschap waarin ik me begaf te maken, dat de bovenstaande beschreven ja-
renlange noeste intelectuele arbeid tot een plezier maakte. Op deze plek wil ik de
verschillende medeverantwoordelijken voor dit proefschrift dan ook graag even
noemen en bedanken. Ik doe dat hier in semi-willekeurige volgorde. Bovendien
hoop ik in dit hoofdstuk mijn ouders en ‘schoonouders’, die wel eens hun verba-
zing uitten over het feit dat ik vaak in het meervoud over mijn promotie-onder-
zoek sprak, duidelijk te maken dat wetenschap samenwerking is en dat het boek-
werkje dat jullie nu in handen hebben alleen gemaakt kon worden met de hulp
en morele steun van vele anderen. 

Theunis, mijn dank voor jou is zonder twijfel het grootst van allen die ik hierna
nog ga noemen in dit hoofdstuk. Al is het maar omdat het geheel aan jou ligt dat
ik met velen die jou volgen in dit dankwoord in contact ben gekomen en dat dit
allen erg plezierige mensen in de omgang bleken te zijn. Allereerst natuurlijk be-
dankt, Theunis, voor je onbegrensde vertrouwen in me en dat je mij uitkoos om
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dit promotie-onderzoek uit te voeren. Ik had me werkelijk geen beter begeleider
kunnen wensen; je had altijd zinnige antwoorden op mijn vragen, van welke
aard ook en op welk tijdstip ook. Je voorzag manuscripten altijd zeer tijdig van
commentaar, ook nadat je werkzaamheden zo’n beetje verviervoudigden met je
hoogleraarschap, en ook als je je op moeilijk bereikbare plekken in het buiten-
land bevond. Daarnaast heb je vele, onvergetelijke en/of bijzonder nuttige moge-
lijkheden voor me gecreëerd die lang niet altijd van direct belang voor mijn pro-
motie waren maar ongetwijfeld hun nut zullen bewijzen tijdens mijn verdere car-
rière. En anders waren het gewoon unieke ervaringen die ik niet had willen mis-
sen. Daarnaast waardeer ik ook je vriendschap, en de tijden die we samen over
wat dan ook kletsend (maar meestal betrekking hebbend op strandlopers, weten-
schap, de Waddenzee en natuurbescherming) in de NIOZ-kantine, in Gaast, op
de Groenlandse toendra, het wad of de sepkha of, de laatste jaren, op het
Marsdiep doorbrachten. Onze gezamenlijke expedities naar Groenland en
Mauritanië, en de vele vangnachten op het wad zijn onvergetelijk en waren en
zijn voor mij van zeer grote waarde. Ik kan dan ook alleen maar bijzonder geluk-
kig zijn met het feit dat ik nog drie jaar bij jou als postdoc aan de slag mag, dit-
maal in Groningen werkend aan Drieteenstrandlopers. Ik ben ervan overtuigd
dat dit vergelijkbaar mooie jaren worden als de voorgaande. 

Wat voor Theunis geldt, geldt uiteraard ook voor mijn andere promotor.
Jaap, bedankt dat je met ‘de vogelaars’, die nauwelijks benul van organische che-
mie hadden (hebben?) in zee wilde om aan dit toch wat vreemde project te wer-
ken en samen te publiceren in tijdschriften die je niet kende en alleen maar jouw
gemiddelde citation index omlaag haalden (maar die voor een bioloog lang zo
slecht niet zijn). Je had altijd een frisse, kritische blik op het onderzoek en jouw
inbreng kwam onze artikelen en daarmee dit proefschrift altijd ten goede. Zonder
de uitzonderlijke combinatie van jouw excellente lab en de wereldwijd unieke
wadvogel-unit op het NIOZ had dit onderzoek nooit plaats kunnen vinden.

De goede wetenschappelijke en vooral ook uiterst gezellige sfeer op het
NIOZ, met name binnen de ‘vogelvleugel’ is van onschatbare waarde geweest.
Anne (2x), Anneke, Anita, Bernard, Casper, Danny, Debbie, Dennis, François,
Fred, Gerhard, Henrike, Isabel, Jaap, Jan (x2), Jutta, Kees, Luisa, Maarten, Petra,
Phil, Pim, Piet, Pieter, Pieternella, Sue, Tanya, Theunis en Wouter en alle anderen
die voor langere of kortere tijd een belangrijke rol in mijn leven op en nabij het
NIOZ hebben gespeeld: bedankt voor de vele goede en leuke gesprekken, litera-
tuurbesprekingen, lol, samenwerking, steun en gezamelijke vogelwaarnemingen!
Door de intensieve samenwerking en hechte band, ook buiten het NIOZ, zijn
julie een soort tweede familie voor me geworden. Piet en Wouter wil ik speciaal
bedanken voor het doornemen van enkele hoofdstukken in dit proefschrift en Jan
Drent en Pieternella voor discussies over mijn werk. Een speciaal woord van dank
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wil ik ook nog wijden aan de drie onmisbare krachten Anne, Bernard en Maarten
die er voor zorgen dat alle onderzoek door vele promovendi, post-docs en studen-
ten zo vlekkeloos verloopt. Jullie werk wordt, zeer ten onrechte, vaak als vanzelf-
sprekend ervaren. Ik hoop van harte ook in de toekomst nog met de NIOZ-voge-
laars (en daar reken ik de benthos-lieden ook toe) samen te mogen werken of ge-
woon voor het plezier samen op pad te gaan. Met mijn toekomstige aanstelling in
Groningen aan drietenen zal dat zeker gaan lukken: ik kijk er al naar uit!

Zonder dat velen het zich wellicht zullen realiseren, was Joop Jukema ook
een belangrijke aanstichter van mijn promotieonderzoek. Zoals Joop wel vaker
zijn ongelooflijk klinkende praktijkervaringen met betrekking tot goudplevieren,
kemphanen en (rosse) grutto’s samen met een heel team van wetenschappers ve-
rifiëert (en eigenlijk zelden falsifieert), zo vormde hij ook een belangrijke aanlei-
ding voor mijn promotie-onderzoek. Als Joop achter zijn skule op Texel zijn ver-
haal over vaal kleurende kievitvrouwtjes niet met Theunis had gedeeld, dan had
Theunis wellicht nooit besloten samen met Jaap een beurs aan te vragen voor dit
onderzoek. Dat het ‘mysterie van de faele jok’ voorlopig een mysterie blijft en dat
er slechts een box, en geen hoofdstuk, in dit proefschrift aan is gewijd betekent
natuurlijk niet dat de er uit voortkomende hypothese over kanoeten make-up on-
belangrijk is geweest. Integendeel. Joop, je liet er ook bepaald geen gras over
groeien toen ik vroeg om stuitklierwas van kemphanen en kieviten. Tige tank ook
Joop, voor je regelmatige, immer stimulerende en betrokken, telefoontjes. En wat
een geweldig team waren we in Mongolië samen met Jan, Tseelee, Gantulga,
Enghee en Bathaa. Ook aan die expeditie lag jij voor een belangrijk deel ten
grondslag. Ik kijk al uit naar de gezamelijke stukken die we hier over gaan schrij-
ven en ons bezoek aan het museum van Moskou. 

Jan Wijmenga was ook onmisbaar voor het slagen van de expeditie naar
Mongolië (hoewel het jammer blijft dat we niet de moeite hebben genomen de
bijzondere kenmerken van Mongoolse piepers; tanden, beharing en het bewonen
van holletjes, niet verder wetenschappelijk te beschrijven). We mogen in onze
handjes knijpen dat Theunis ons met maar weinig tegenstrubbelingen naar de
Mongoolse steppen liet vertrekken terwijl zowel jij, Joop als ik eigenlijk met stelt-
loperonderzoek in Nederland bezig zouden gaan. Hoewel deze expeditie weinig
van doen had met het onderwerp van dit proefschrift was het een zeer welkome
afwisseling op mijn werk. Jan, ik hoop dat er snel ook een mooie aio-plek voor
jou in het verschiet ligt.

Mijn enthousiasme voor en interesse in vogeltrek werd aangewakkerd door
de tellingen van ongestuwde vogeltrek nabij Maria Hoop. Deze werden in belan-
gijke mate geïnitieerd door Jan Boeren en Ran Schols, en later, en nu nog steeds
intensief, door verschillende enthousiastelingen van de vogelwerkgroep de
Haeselaar uitgevoerd. 
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In Churchill, Canada, is mijn enthousiasme voor steltloperonderzoek in hun
broedgebieden ontstaan. Onder haar bezielende begeleiding deed ik samen met
Karen Krijgsveld voor het eerst veldonderzoek aan steltlopers in (sub)arctische
streken. De vele (nachtelijke) uren in een klein schuiltentje, luisterend naar pliep-
jes van zenders op de ruggetjes van Amerikaanse goudplevierkuikens met het ge-
zoem van honderden, zo niet duizenden, muggen op de achtergrond zal ik niet
licht vergeten. 

Later on Guy Morrison allowed me to spend 31/2 months in Alert. In many
ways this was an unforgettable experience that resulted in several publications. I
hope that a few more will follow. Clare Morrison contributed much to the fun in
Alert. 

I have learnt a great lot during the six months total that I spent in the lab of
John Wingfield, under supervision of Marilyn Ramenofsky. I enjoyed these peri-
ods a lot. As opposed to my predictions and wishes then, I never got to do a PhD
on hormones, but on ‘those funny waxes’ instead. Indirectly, however, the lab
skills and theory that I was taught in Seattle have been useful during my PhD
too. John, I particularly like to thank you for allowing me to join an expedition to
Thule, Greenland together with Michael, Meta, Simone and Brian. It was a fan-
tastic and enjoyable time during which I also collected some more preen waxes
of incubating arctic shorebirds (and snow buntings and Lapland buntings), that
have been used in chapter 2. Another comrade from my ‘hormonal period’ is
Meta Landys. Meta, I enjoyed the many conversations (I shouldn’t call them ‘dis-
cussions’, right?) and small and big bird catching trips that we had in the
Netherlands, Greenland and the USA. 

I like to acknowledge everyone that spent time with us in Zackenberg
Research Station in Greenland. The enthusiasm of Hans Meltofte and the great
facilities offered by the Danish Polar Centre made our trip in 2003 to a big suc-
cess, a memorable time and was the occasion to my future post-doc on sander-
lings. I much look forward to the coming three field seasons in Zackenberg. Wat
geweldig dat ik dat eerste veldseizoen zeer waarschijnlijk met Joop, Koos en
Hans en Ingrid mag doorbrengen! Hans en Ingrid wil ik verder bedanken voor
gezellige vogel-tripjes, goede discussies en veel leuke gesprekken!

With all of my co-authors on chapter 3 I often had lively and fruitful scientific
discussions about the evolution of changes in preen wax composition in sandpi-
pers and other issues relating to the breeding biology of sandpipers. I also had
many of such, and even more conversations during the annual International
Wader Study Group Meetings. The network of friendly and enthusiastic shorebird-
fanatics of the Wader Study Group enabled me to receive preen wax samples from
several countries of each continent on this planet. Antarctica is the only exception,
but I am sure I would have received those too if shorebirds had been more com-
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mon there. I like to thank this small army that collected preen waxes on worldwi-
de locations. Most of them are mentioned in the acknowledgements of chapter
2, but many others that added samples to my preen wax sample collection after
the completion of chapter 2 are not. As I am sure that it is impossible to remem-
ber, or even know, everyone who was involved in these preen wax collections, I
leave it to this general acknowledgement: thanks a great lot, without your con-
tribution this thesis would have been far from what it is now! I want to apoligise
to those whose samples are still laying untouched in the NIOZ-freezer. During
the last six years I have analysed at least 6,335 preen wax samples (the gas
chromatograph had to run at least for 158 days, 22 hours and 30 minutes to
complete this job) and there are still 1,074 (14.5 %) samples that I never looked
at. Dat de gaschromatograaf deze vele uren, vrijwel altijd netjes zijn werk deed is
vooral te danken aan Michiel Kienhuis en Marianne Baas. Veel dank hiervoor!

Thanks also to Thomas Alerstam and Susanne Åkesson, for organising a very
useful course on animal migration in Lund, Sweden. It is not a coincidence that
many of the participants still encounter each other regularly during international
congresses. One of these participants is Tómas Grétar Gunnarson. Tómas, I look
forward to visit you in Iceland the coming years to work together on sanderlings. 

Met Peter Korsten was het plezierig samenwerken aan hoofdstuk 5. Peter, ik
waardeerde je gezelschap en inzet tijdens de weekenden van nota bene je eigen
veldseizoen. Je nauwkeurigheid waarbij niks aan het toeval werd overgelaten
heeft tot een betrouware analyse en gedegen publicatie geleid.

I am still glad that I met Jed Burtt at the International Ornithological
Congress in Beijng in 2002 (and later again at the IOC in Hamburg) and that he
was willing to cooperate on a project that evolved to chapter 6. That Amy visited
NIOZ and the Dutch mudflats was also thanks to Jed. Amy, thanks a lot for your
careful labwork that saved me a lot of time. Maaike Versteegh droeg eerst als cur-
sist Dierecologie, daarna als zelfstandig doctoraalstudent samen met Jed, een
grote verantwoordelijkheid voor het slagen van het experiment over bacteriële
afbraak van veren en het gepubliceerd krijgen van dit onderzoek (hoofdstuk 6).
Maaike, bedankt voor je inzet en gezelligheid! 

Ton en Ella van der Heide waren eerst in Egmond-Binnen en later in
Donkerbroek altijd gastvrij. Ton, ik waardeer je inzet voor het experiment met
Joey, dat tot een van de acht hoofdstukken van dit proefschrift –en zeker niet het
minst belangrijke– heeft geleid, ontzettend. Dat ik, afhankelijk van openbaar ver-
voer, wel eens te laat kwam en je daardoor geregeld liet wachten bij het station
heeft jouw humeur volgens mij nooit beïnvloed; het was in ieder geval niet zicht-
baar. Naast je inzet om Joey te trainen voor het experiment, ook al zaten de door
jou verwachte beloningen er niet in, waardeerde ik onze gesprekken en de moge-
lijkheid om te overnachten tijdens de vele train-weekenden ontzettend. 
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I am grateful to David Winkler, Jan de Leeuw and Jan Komdeur for taking
part in the reading committee. Thanks for accepting this task, I look forward to
discuss my thesis with you during my defense.

With Barbara Helm and Kaspar Delhey I already have had some discussions
concerning preen wax. Thanks for this, I enjoyed every e-mail I received of you
and I hope they have prepared me for my final defense.

Oscar, aan jou lag het niet dat ik wel eens klaagde over Den Helder. Hoewel
ik aanvankelijk moest wennen aan het wonen in een huis waar eerst veel tijd en
moeite gestoken werd in een muurschildering nog vóór dat we een vloer in de
woonkamer en fatsoenlijke douche hadden, mocht het uiteindelijke resultaat er
zeker zijn. Volgens mij ben je mijn enige huisgenoot geweest die echt nooit ge-
zeurd heeft over mijn slordigheid, al heeft dat waarschijnlijk alles te maken met
het feit dat we niet voor elkaar onder hoeven doen wat die eigenschap betreft.
Misschien moeten we de uitvinder van de afwasmachine gezamenlijk nomineren
voor de Nobelprijs voor de Huisvrede. Het was erg gezellig met je aan de Piet
Heinstraat, samen met juffrouw Janny, Bert, de gluurbuur, Sticky, Jip, Janneke en
al die andere rare Heldenaren. Best jammer dat aan die tijd een einde is geko-
men.

Ook de bemanning van de Navicula, Kees, Johan, Hein en Tony; van harte
bedankt voor de gezelligheid en onmisbare hulp tijdens wadexpedities. De
waarde van een eigen onderzoeksschip met een uitstekende bemanning als die
op de Navicula mag niet onderschat worden. Als ik het zonder had moeten stel-
len, had ik geen experimenten met kanoeten in gevangenschap kunnen doen en
het met veel minder stuitklierwasmonsters moeten stellen. En dan was ik nog
een NIOZ-onderzoeker met relatief weinig onderzoeksbinding met het wad!

“Onderzoeksbinding”, want anderszins heb ik wel degelijk een sterke band
met de Waddenzee. Binnen de groep wadecologen op het NIOZ werd er vaak
gekscherend gedaan over mijn onderzoeksonderwerp; mijn collega-ecologen
noemden het onderwerp van mijn onderzoek vaak als voorbeeld voor het soort
onderzoek dat we als groep Mariene Ecologie en Evolutie vooral niet moesten
nastreven. Misschien dat juist deze positie tussen echte wadecologen me ertoe
bracht me anderszins bezig te houden met de Waddenzee. Iedereen die me heeft
meegemaakt tijdens de afgelopen jaren weet dat ik niet altijd, zoals het een ijve-
rig promovendus betaamt, alleen met mijn onderzoek bezig ben geweest. In de
eerste maand van mijn aanstelling, en al even daarvoor, bereidde ik samen met
Martijn de Jong en Petra de Goeij (die toen in Seattle was) en met goede steun
van vele betrokkenen, met name Anne, Anita  en Pieternella, een actie tegen
schelpdiervisserij op het wad voor. Dit bleek later een opmaat voor de oprichting
van Wilde Kokkels en een bijzonder interessante periode met spannende rechtza-
ken, nog meer acties, heel veel ‘gedoe in de media’, steunbetuigingen en bedrei-
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gingen, gesprekken met  Kamerleden en staatssecretarissen in Den Haag, ver-
schrikkelijk veel e-mails aan en van mensen van allerlei pluimage, lezingen en
veel (te veel) overleggen, inspraakbijeenkomsten en vergaderingen en uiteinde-
lijk een verbod op mechanische kokkelvisserij in de Nederlandse Waddenzee.
Toevallig of niet, handig of niet: deze periode viel vrijwel geheel samen met de
periode waarin ik aan mijn promotie-onderzoek werkte. Wellicht was dit proef-
schrift één of twee hoofdstukken dikker geweest, of een jaar eerder af geweest,
als ik me niet met het ‘stelletje procedurevandalen’ van Wilde Kokkels had ingela-
ten. Het zij zo. Lenze, Petra en Martijn: wat hebben we een hoop meegemaakt en
bereikt met zijn vieren! Ons Wilde Kokkel-tijdperkje zal ik nooit vergeten. Ik ben
blij dat Lenze en Martijn, de twee Wilde Kokkels die me de afgelopen jaren nog
het meest van mijn wetenschappelijke werk hebben gehouden, me tijdens mijn
verdediging willen bijstaan als paranimf. Ik wil hen en Petra ook bedanken voor
hun begrip als ik af en toe, vooral in de afgelopen twee jaren, eens niet in staat
was om iets voor Wilde Kokkels (tegenwoordig Stichting WAD) te betekenen.
Iemand anders die me geregeld van mijn werk hield was Sandra Kloff. Sandra,
wat zou het mooi zijn als alle natuurbeschermers dezelfde drive en doelgericht-
heid hadden als jij! 

Theunis, ik ben jou ontzettend dankbaar voor je onvoorwaardelijke steun,
betrokkenheid en vrijheid die je me hebt gegeven voor mijn Wilde Kokkel-acti-
viteiten en om mezelf ook op vele andere vlakken te ontwikkelen. We zullen
nooit weten hoe belangrijk de rol van Wilde Kokkels is geweest in het uiteinde-
lijke verbod van de mechanische kokkelvisserij. Ook zullen we nooit weten hoe
mijn proefschrift er uit had gezien als LNV nooit vergunningen voor mechanische
kokkelvisserij had verleend. Ik weet echter dat geen van ons tweëen spijt heeft
dat het is gegaan zoals het is gegaan. 

Ik wil Jan de Leeuw, toenmalig directeur van het NIOZ, van harte bedanken
voor zijn steun door twee competente advocaten in te huren die ‘Jeroen
Reneerkens en het Koninklijk NIOZ’ vertegenwoordigden nadat ik enkele dagen
voor de oprichting van Wilde Kokkels, in mijn eentje, maar uiteraard bijgestaan
door Lenze, Martijn en Petra, de onderzoeksbelangen van het NIOZ verdedigde
bij de Raad van State tegen de schadelijke gevolgen van de mechanische kokkel-
visserij. Piet, voor jou was het misschien een kleinigheid die je alweer vergeten
bent, maar ik wil je ook nog ontzettend bedanken voor het helpen schrijven van
die eerste pleitnota, tot diep in de nacht!

Ook tijdens de telweekenden op Vlieland met Team Asadi was de Waddenzee
en alles wat er maar enigszins mee te maken had -of juist helemaal niet- een be-
langrijk gespreksonderwerp. Hoewel ik o.a. vanwege gebrek aan Asadi’s nog niet
volledig opgenomen ben in het team voel ik me er al sinds mijn eerste telling in
thuis en bij betrokken. Peter, Romke, Lenze, Guus, Carl, Menno en Leon (en Kees
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vast ook nog wel eens keer),  bedankt voor de gezelligheid, de mooie waarne-
mingen, het bier, de whiskey, ’s werelds beste kaasfondue en alle anders. 

Naast de wadvogeltellingen heb ik me ook als redacteur voor Limosa bezig
mogen houden met de ornithologie in Nederland. Alle redacteuren bedank ik
voor een erg fijne tijd en samenwerking aan een prachtig tijdschrift de afgelopen
jaren. 

Dick Visser verzorgde op bijzonder prettige wijze de prachtige lay-out van dit
proefschrift. Jan van de Kam voorzag me, zoals altijd geheel belangeloos, van en-
kele van zijn prachtige foto’s die dit proefschrift verfraaien. Koos Dijksterhuis
toonde zich een geïnteresseerde persmuskiet die twee zeer leesbare artikelen
voor NRC Handelsblad over mijn (promotie-) onderzoek schreef. Daarnaast wil ik
je bedanken, Koos, voor onze leuke e-mailwisselingen, voor het in de Dijkzathe
op Schier kunnen uitrusten van aio-beslommeringen, voor je tip veel aandacht te
besteden aan dit dankwoord, en natuurlijk voor het kritisch doornemen van de
Nederlandse samenvatting. Ik hoop van harte dat onze gezamelijke plannen met
betrekking tot drietenenonderzoek de komende drie jaar zo zullen uitpakken als
we beiden in ons hoofd hebben. We zijn nog niet van elkaar af en daar ben ik be-
paald niet rouwig om.

Al mijn Bloemsingel- (tegenwoordig Prinsenhof)vrienden, Arjèn, Thor, Dries,
Martijn, Lenze, Jan en Azemith, Jochum, Angela en Jan dank ik voor voor geza-
melijke vakanties, scoortripjes, nachtelijke kroegbezoeken, feesten, gezelschap en
vriendschap. Lenze, het opperhoofd van dit bonte gezelschap, dank ik voor alle
mogelijkheden die hij ons heeft geboden. Niet onbelangrijk daarbij waren de gra-
tis concertkaartjes, vele rondjes in de kroeg en het altijd bieden van slaapplekken
en zelfs een eigen kamer. Wat dat betreft hoef ik me bepaald geen zorgen te
maken voor de komende jaren, nu ik weer in een prachtig Carex-pand mag
komen wonen met jullie. Vooral Arjèn, was en is behalve een goede vriend ook
altijd beschikbaar voor wat voor soort steun dan ook. Ik zal je de komende jaren
zeker geregeld komen opzoeken in Liverpool voor gesprekken over vogels, mu-
ziek, fotografie, Pixies, Rembo & Rembo, Kamagurka en nog veel meer. Ik beloof
dat ik tijdens jouw verblijf in Liverpool met Thor en Dries de ‘scory soorten’ in de
Keeg in de gaten zal houden.

Mijn familie, en vooral mijn ouders, wil ik bedanken voor hun onvoor-
waardelijke steun en vertrouwen in me. Zonder jullie, Jef en Nicole, had ik nooit
zoveel interesse gehad in de wereld om me heen. Nicole, ik waardeer de bijzon-
dere moeder-zoon relatie die we dankzij onze gezamelijke interesse in vogels, en
de laatste jaren ook in natuurbescherming, hebben. Dit proefschrift is ook een
beetje van jullie, al is het maar omdat het voor een beperkt deel de oorzaak is
waarom ik jullie, tegen jullie wens in, niet vaker bezocht in Echt de afgelopen
jaren.

DANKWOORD
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Welmoed naast de mooie tekeningen, je hulp en gezelschap tijdens veldwerk
in Groenland en op Griend (wat geweldig dat we samen op zulke mooie plekken
mochten zijn!), het bieden van een fijne werkplek in Amsterdam en vele andere
bijdragen aan dit proefschrift ben ik vooral heel erg blij dat ik mijn periode als
promovendus samen met jou mocht doorbrengen. Ik hoop dat dat nog heel lang
mag duren, maar dan niet meer als promovendus.

Amsterdam, 26 november 2006
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