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Never waste a good crisis...  

Dit geldt niet alleen voor klimaatopwarming, maar ook wanneer op persoonlijk 

vlak constraints ontstaan. Hoewel je jezelf aan je eigen haren uit het moeras moet 

trekken, is het fantastisch als er mensen zijn die een spiegel voorhouden om te zien 

hoe je dit het best kan doen. Nicolien Wieringa, Corine Eissing en Peter Flach, 

bedankt voor jullie rol in de afrondingsfase van dit proefschrift, waardoor ik 

ondanks/dankzij de ziekte van Lyme er denk ik uiteindelijk beter uit klauter dan ik 

erin ging.  

 

‘An end has a start’, zongen de Editors. Het zaadje om onderzoek te doen werd dan 

ook bij mij geplant ver voor de daadwerkelijke start van dit promotieonderzoek, 

vooral door twee eigenzinnige selfmade onderzoekers, die varen op een eigen 

koers. Het bleken unieke dataverzamelaars en huiveringwekkende leeskanonnen 

met veel humor (waar soms een handleiding voor nodig is), die ik gelukkig nog 

steeds regelmatig tegenkom. Nooit te beroerd om op geheel eigen en soms wat 

ondoorgrondelijke wijze een enthousiaste jeugdbonder/student te prikkelen voor 

onderzoek. Rob Bijlsma en Kees Camphuysen: superbedankt dat jullie me lieten 

kennismaken met onderzoek ontdaan van alle franjes, academische saus en modes. 

 

Hierdoor vertrok ik na mijn HBO en 2.5 jaar bij Altenburg & Wymenga met de 

Origin of Species onder de arm, vol bemoedigende woorden van collega’s die 

reeds een master of PhD in de biologie gedaan hadden, of, stiekem toegaven dat ze 

dit misschien ook hadden moeten doen toen ze jonger waren. Wat een enorme 

onderwijskwaliteit trof ik in de ecologie-specialisatiefase en de Topmaster waar ik 

inrolde. Ik hoop dat ‘asking questions’ als studieonderdeel erin blijft. Ik wil allen 

bedanken die bijdragen aan dit uitstekende onderwijs, in het bijzonder de 

Dierecologie-groep en Joost Tinbergen. Joost, je bent een fantastische leraar, en 

misschien wel de meest kritische denker die ik ken, zeer betrokken, en altijd op 

scherp om onderzoeksvragen terug te brengen tot de essentie!  

 

Mijn 1e korte project deed ik bij Christiaan Both. Ik wilde liever geen binnen-

project van een half jaar, want dat betekende later minder tijd in het veld. Het 

legde wél de basis voor de NWO aanvraag die ik als studieopdracht schreef (en jij 

uiteraard bijschaafde) en waarmee deze promotie een feit werd. Christiaan, je 

inspireerde dit onderzoek, en probeerde me bij te brengen dat het schaap met de 5 

poten niet bestaat (dank hiervoor!). Je enorme betrokkenheid, enthousiasme, 

vertrouwen en vrijheid die je gaf – aan al mijn eigen(wijs)heid – heb ik zeer 

gewaardeerd. Ik heb enorm genoten van de echte samenwerking, op basis van 

argumenten (niet hiërarchie), gedeelde passie en nieuwsgierigheid naar de 

waarheid. Ik hoop dat deze ‘partnerschap in crime’ ook in de toekomst meer 

stukken gaat op leveren (en dan doel ik niet alleen op taart..). 
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Theunis Piersma; misschien wel juist doordat bosvogels nooit echt jouw cup of tea 

zullen worden, laat je mij regelmatig weer beseffen dat het verfrissend is buiten je 

eigen niche te kijken, te leren en te lezen. Het was ook daarom fantastisch een 

kijkje in de keuken te krijgen in Mauritanië, en te zien hoe pionieren kan leiden tot 

iets groots. Ik bewonder je plezier, durf en bezieling waarmee je wetenschap 

uitvoert en vertaalt. Door het spanningsveld op te zoeken waar wetenschap raakt 

aan liefde voor natuur, landschap en kunst raakt je werk mensen in het hart.  

 

Onderzoek doe je meestal niet alleen. Naast al die mensen die ik de 

acknowledgements van specifieke hoofdstukken heb benoemd, wil ik in het bonte 

vliegenvanger team bedanken: Christiaan, Claudia, Jelmer, Richard, Rob, Aagje, 

Mirjam, Nur Annis, Niels, Anne, Elena, Wendy, Maurice en alle dierecologie-

research cursus BSc studenten. I also want to thank those that made fieldwork in 

Ghana possible and dared to join me to West Africa: Yaa Ntiamoa-Baidu, Centre 

for African Wetlands, Ghanaian Wildlife Society, Legon University of Accra, Rob 

Bijlsma, Niels Bot, Henri Bouwmeester, Peter Das, Mariel Harrison, Japheth 

Roberts, Ali Nuoh. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maakten het mogelijk 

het onderzoek uit te voeren in Drenthe. Lenze zorgde daar voor een heerlijk 

gelegen veldwerkstation. 

 

In Groningen, I thank the members of the ‘old’ Animal Ecology group, BESO, 

COCON and the ‘new’ Conservation Ecology group for stimulating discussions, 

fun, and countless coffee breaks. Thanks to my roommates Claudia, Els, Jelmer 

and Marion. And of course Pieter, Frank, Hammers, Berber, Almut, Lucie, Maaike, 

Aniek, Jeroen O., Raymond, Jesse, Nathan, Jeroen R., Yvonne, Petra, Roos, 

Tamar, Peter, Joyce, Ingeborg, Marco, Richard, Janske, Chris T., Oscar, Elske, 

Seyed Mehdi, Isabelle, Minke, Jildou, Sjouke, Carlos, Reinder, Kirsten, Bram, 

Fons, Maarten, Nick, Kevin, Arne, Chris, Hacen, Laura, Inger, Annelies, Ruth, 

Owen, Georgette, Kasper, Sidi, Hannah, Rienk, Mo, Jelle, Popko, Han, Matty, 

Maurine, Niels, Jan, Irene, Joost, Theunis and Christiaan (and some people I 

probably forgot to mention here). Ook de sterke klik met onderzoekers en 

studenten in de vogelvleugel in het NIOZ, vanaf mijn 1e stage tot aan nu, zorgde 

ervoor dat het NIOZ als een second home voelde. Ik wil jullie allen bedanken voor 

de stimulerende ontmoetingen!  

 

Scientific counterparts exist (and move) beyond the borders of your own 

university. I would like to thank those that have shared data (or allowed data 

collection) and ideas, contributed to good discussions or helped to improve 

geolocator work. I want to thank especially Mathilde Lerche-Jørgensen, Lykke 

Pedersen, Mikkel Kristensen, Kasper Thorup, Anders Tøttrup, Marta Lomas Vega, 

Leo Zwarts, Eddy Wymenga, former colleagues at Altenburg & Wymenga, Will 

Cresswell, Thor Veen, Chris Hewson, Malcolm Burgess, Raymond Klaassen, 
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Marcel Visser, Barbara Tomotani, Marcel Klaassen, Steffen Hahn, Jaime Potti, 

Vladimir Krinkov, Eli Bridge, Johan Träff, Helene Lampe, Toni Laaksonen, 

Markus Ahola, William Velmala, the M.L.S.G., Peter Spierenburg and James Fox. 

Mathilde, with you I could even share crazy eco-stuff that goes far beyond the 

research! 

 

I would like to thank the assessment committee, Will Cresswell, Roelof Hut and 

Bridget Stutchbury for judging the thesis and fruitful comments on unpublished 

manuscripts.  

 

Marianne, Alex, Renee, Eva, Hammers, Frank en Sander: dank voor jullie 

taalkundige of grafische blik op een aantal thesis-onderdelen. 

 

Stitching bitches: thanks for relaxing hot needle events! 

 

Ik denk ook met veel plezier terug aan de vele themadagen (met hulp van Berber!) 

van de Nederlandse Ornithologische Unie. Ik wil hen bedanken die naast hun werk 

in de ornithologie zich ook inzetten en actief onderdeel zijn bij de NOU, vooral 

diegene die met hard trekken en duwen een bijna dood paard in leven bliezen, en 

daarmee ook de nieuwe generatie NOU-ers een platform biedt van stimulerend 

onderzoek en role-models van eigen bodem. 

 

Binnen de woongroep in de Biotoop vloeide werk en wonen in elkaar over, en liep 

menig ontbijt uit in wetenschappelijke discussies. Het is heerl ijk om zulke 

flexibele en fijne mensen om je heen te hebben! Waar natuur als spin zit in het 

web, waar lompe grappen mogen, lekker eten en (IPAs) drinken de standaard is, 

waar je nooit iets hoeft uit te leggen, en je je sores van je af kan praten en 

Catannen. Thanks bonobo’s! [gaat de krekel al af?] ... ok, MAND!   

 

Dezelfde soort verweving van interesses en werk (frustratie en passie) zit diep in 

mijn jeugdbondsroots. Het is heerlijk om weekendjes te birden op Vlie. Sorry voor 

de stank van drogende smakelijke melkzwammen... (die nooit echt die van de wc 

evenaren). Rob & Helen, Marten & Viv, Sjoerd, Wouter H., Jelmer, Hammers, 

Bas, Femke & Michiel en diverse anderen: Bedankt voor toffe wadden-

weekendjes, en sorry dat ik DT3 zo’n beetje in het water werp. 

 

De ‘oudere’ generatie JNM-ers en mijn vrienden buiten de bond zorgden voor een 

ander soort afleiding. Veel van jullie zijn - net als ik - ook vaak op zoek naar een 

balans in het leven en proberen duurzame roots te creëren om te blijven groeien. 

Merel, Eva, Mareen, Jannes & Laura, Groerd, Luc & Iris, Assia & Wouter H, 

Hans, Wouter d V.: Dank voor jullie trouwe aanwezigheid en vriendschap, vele 

goede gesprekken, kletspraat, concerten, feestjes & uitjes!  
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Eva & Frank. Als paranimfen wil ik jullie in het bijzonder bedanken. Eva, je bent 

vrouw van de wereld [zeker na jullie reisavontuur]. Het is tof om zoveel meer te 

delen dan we in onze brandnetel-jaren hadden bevroed. Ik ben benieuwd waar de 

toekomst ons brengt  Frank; zeg jij weleens nee? Je onvoorwaardelijke sociale 

houding en brede interesses maakt je in een (soms wat monomane) competitieve 

wereld tot een bijzonder goed. Ik hoop dat je er voor terugkrijgt wat je verdient en 

dat het je vele fijne samenwerkingen oplevert. 

Mijn promotieperiode was op vele fronten een nieuwe fase in mijn leven, 

ondermeer omdat Pepie die niet meemaakte. Bij deze omschakeling was jij pa, 

mijn onvoorwaardelijke rots in de branding. Ik denk er met een glimlach aan terug 

dat je – tegen mijn instructies in – alvast de bonte vliegenvanger uit de kast had 

gehaald toen ik vogels ging loggeren, omdat je dat zelf vroeger met je broers ook 

wel deed. Wat is het toch heerlijk fascinaties te kunnen delen; of het nou 

paddenstoelen zoeken & eten is, een mooie tuin of een leemkachel bouwen.  Mijn 

familie & de Botjes waren nooit te beroerd mijn ‘praatje wetenschap’ aan te horen, 

en hadden begrip als ik weer eens niet van de partij was door een congres, 

(veldwerk)drukte, etc. Jullie poogden echt te doorgronden wat en vooral waarom ik 

dingen nou eigenlijk probeerde te onderzoeken. Verfrissende vragen en discussies 

inspireren mij om onderzoek ook te ‘vertalen’ naar een breder publiek, en na te 

denken over de relevantie en waarde van fundamenteel onderzoek en kunst. 

En wat is er fijner dan je eigen vliegenvanger te hebben om de wereld mee over te 

trekken? De passie voor reizen, natuur en de neiging je eigen koers te zoeken 

ontbreekt bij ons beiden niet. Maar ook waren er zware tijden. ‘Every start has an 

end’ gold voor jou PhD kort nadat we (trots als we waren) deze beide aan de RuG 

in 2010 startten. Gelukkig leveren tijden van crisis ook de ruimte en moed om 

dingen te veranderen, en ik kijk dan ook met veel trots naar de dingen die jij, 

Sander, afgelopen jaren van de grond af aan hebt opgebouwd en nog gaat doen. 

Laten we samen deze pieken en dalen blijven delen! En je weet als geen ander, dat 

het bloed toch wel kruipt waar het niet gaan kan... 






