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Zes jaar lang heb ik mee mogen knutselen aan een onmetelijk bouwwerk, gemaakt van
generaties aan gezamenlijke creativiteit en samenwerking. Wat nu precies mijn eigen
bijdrage is aan dit proefschrift, is een ingewikkelde, maar gelukkig ook nodeloze vraag. Ik
heb genoten van elke dag, van de vele golven aan inspiratie die ik kreeg van vele mensen
en van alles wat ik heb geleerd. Ik voel me zo veel rijker nu.

Allereerst dank ik Jan. Jij hebt me direct na onze eerste ontmoeting vol vertrouwen
deze promotieplek in de schoot geworpen. Je hebt me ingewijd op wad van de Banc
d’Arguin en in de foerageertheorie, met een aanstekelijk en tomeloos enthousiasme dat
jou nooit verlaat, zelfs niet tot op het bot verkleumd in een vouwbootje op zee, om vijf uur
‘s nachts na zes weken beulen met een slaapgebrek. Ergens twee jaar geleden reden we ‘s
nachts over IJsland, in een auto die verder gevuld was met slapende collega’s, en we
hadden een gesprek over de beperkingen van het digestive rate model. Ik besefte dat ik
ingewikkelde gedachtes uitsprak die ik nog nooit woorden had gegeven, en dat helemaal
niemand op de hele wereld ze zou begrijpen, behalve jij. Er is iets sterks tussen ons
gegroeid, dat er altijd zal blijven. Theunis, aanvankelijk slechts officieel mijn begeleider,
werd je steeds belangrijker voor mijn werk. De laatste jaren heb je je zelfs enorm aan mijn
werk verbonden, tot mijn grote geluk. Jouw enthousiasme en interesse geven me geweldig
plezier in het ontwikkelen van mijn eigen mening. Je adviezen verraden een grote visie,
die me uiteindelijk hebben overtuigd dat rekenmodellen geen vervanging mogen zijn van
intuïtie (ook al heb ik van André geleerd dat het omgekeerde ook waar is). Die visie en
intuïtie komen bij jou linea recta voort uit je liefde voor de natuur en de angst die natuur
te verliezen. Wat een kracht. Na onze gesprekken ben ik vaak nog lang bezig om alle
nieuwe inspiratie te ordenen. Onze liefde voor het werk van Lewontin en anderen brengt
ons nu nog dichter bij elkaar, en je hebt me ook nog een goeie schop na gegeven, door me
bij Laland te introduceren. Volgens mij zijn we nooit meer uitgepraat. Henk, als afdelings-
hoofd heb jij mij de vrijheid gegeven die ik zo heb gewaardeerd. Je bleef altijd op de achter-
grond, maar ik weet dat ik veel aan je te danken heb. Allert, van jou leer ik via de harde
weg: lange discussies vol onenigheid, maar ook vol humor. Gelukkig zijn we het ook heel
vaak roerend eens. Het zijn leerzame en inspirerende ervaringen, al schaam ik me achteraf
wel eens voor mijn felheid. Anyhoe, mijn waardering voor je inzichten, vrijgevigheid en
vasthoudendheid is onbegrensd. Roos, sorry dat ik je geregistreerde partner aan het eind
van de dag zo vaak nog aan de praat hield als jullie Jasmijn en Lilly moesten ophalen.
Jammer dat ik werk-technisch niet meer met je te maken heb gehad. Ik heb ik me bij jullie
thuis altijd enorm welkom gevoeld, en bovendien ben ik dankzij jullie met de Anna-
Margaretha meegeweest, waarvoor mijn oneindige dank. Jasmijn en Lilly, bedankt voor
het spelen. Jullie zijn zo slim en grappig, jullie worden vast net zo cool als jullie ouders.

Liefde voor het wad krijg je door er te zijn en er te werken. Anne, jij belichaamt dat, en
het is aanstekelijk. Je kennis en kunde zijn breed en groot, en je bullshit-detector is
berucht. Daarmee heb je me enorm geïnspireerd. Dat je de TOA-torens en de rubberboot
in Mauritanië bij me achter liet was een blijk van vertrouwen en een compliment. Dit
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proefschift en ik hebben veel aan je te danken. Bovendien konden Fieke en ik dankzij jou
op Willemsoord terecht met de Lola, waar veel mooie dingen van gekomen zijn, en niet
alleen van staal. Jouke en Eva, jullie hebben me meegenomen naar Spitsbergen, en me
laten zien hoe je je thuis gaat voelen in de natuur als je bescheiden en oplettend bent, en
hoezeer je daarvoor beloond wordt. Maarten Loonen, bedankt voor je vertrouwen, bij jou
deed ik mijn eerste echte onderzoek. André en Maarten Boerlijst, van jullie heb ik geleerd
dat niet alles dat gepubliceerd is ook waar is, en dat je nieuwe dingen kunt leren door zelf
aan het rekenen te slaan. André, geweldig dat je altijd aan de zijlijn betrokken bent
gebleven, en dat je nu in mijn commissie zit. Melissa, thank you very much for reading my
work and travelling to the Netherlands, taking part in the assessment of my thesis. Joost,
bedankt voor het beoordelen van mijn proefschrift, en voor de Life History Theory cursus
op Schiermonnikoog, waar ik veel heb opgestoken. Many thanks to the organizers of the
Consumer Resource Interactions course, it was outstanding.

Roeland, aan jou heb ik zoveel te danken, als collega maar vooral ook als vriend, op de
meest moeilijke momenten, en ook op de makkelijkste (onder de spray van een vinvis
bijvoorbeeld). Dank voor alle wetenschappelijke en persoonlijke gesprekken, de rust
waarmee je luistert en de wijsheid waarmee je antwoordt. Dit dankwoord schiet sowieso
tekort. Door jouw avonturen heb ik me gerealiseerd dat Spitsbergen niet alleen iets is om
over te dromen, maar dat je er ook gewoon echt heen kan. Gelukkig ben je nu mijn para-
nimf, met jou achter me kan er niets misgaan. Maaike, jij ook ongelofelijk bedankt. Dat ik
nu zo dicht bij jullie geluk mag staan, zo veel liefde gun ik iedereen. Jullie verstaan de
kunst van het leven, en delen dat met mij. Isa Mimi, zo lief en verrukkelijk als je nu bent,
dat kan je bijna niet blijven. Het is onbetaalbaar om je van zo dichtbij te kunnen zien
groeien. Wat een wonder, en wat ben ik benieuwd waartoe het gaat leiden. Vincent, we
begonnen op het theoretisch balkon, maar uiteindelijk werd het nogal praktisch op het
strand van Iwik. Op beide vlakken was je de ideale partner. Fantastisch dat je me nu ook
nog naar de finish begeleidt als paranimf. Ik weet niet hoe ik je ooit kan terugbetalen. Jim,
je hebt heel veel voor me gedaan, en het meest deed je toen ik het ‘t hardst nodig had, voor
en tijdens de eerste keer in Mauritanië. Daarvoor kan ik je niet genoeg bedanken. Je hebt
me in veel zaken de weg gewezen, wetenschappelijk en praktisch, ook al was het dan soms
via een omweg, zoals het aquariumgebouw. Matthijs, jouw werk heeft ons in Mauritanië
de weg gewezen, en aan veel ideeën in dit proefschrift stond jij aan de basis. Tamar, ook al
ben je nooit direct betrokken geweest, stiekem heb ik ook veel van jou geleerd, ik heb
grote bewondering voor je manier van werken. Dank voor jullie onovertroffen gastvrij-
heid (ook jullie lieve Veerle en Ravi). Jeroen, we ontdekten de diarree in jouw experiment,
en dat is centraal geworden in mijn proefschrift. Je hebt daar prachtig werk gedaan, dank
voor je geweldige bijdrage. Marwa, we hebben wat afgezworven door de Baie d’Aouatif. Je
was superstoer en heel gezellig, en je hebt fantastisch werk gedaan. Ik luister de vogelvi-
deo’s nog wel eens terug (grapje). Marieke, dank voor al je noeste arbeid aan het grid, in
de boot en in het lab, dat is zo waardevol gebleken. Bernard, geweldig dat ik nog met je op
expeditie ben geweest, ik wou dat het er meer waren geworden. Ik had nog veel meer van
je kunnen leren. Jij en Jenny ook enorm bedankt voor de gezellige etentjes in de afgelopen
jaren. Job, het NIOZ heeft meer bevlogen ogen in het veld nodig zoals jij, heerlijk om met
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jou op pad te zijn. Sander, vele kleinen maken iets groots, dank voor al je hulp. Geweldig
dat je ook nog mee bent geweest naar Mauritanië. John, thanks for your help and technical
expertise, under quite primitive conditions. Eelke, bedankt voor alle goede gesprekken
(langs de volledige gradiënt van intellectualiteit), vooral het laatste jaar regelmatig na
sluitingstijd in een stil NIOZ. Je hebt me regelmatig tikjes in de goede richting gegeven.
Emma, je niet aflatende vrolijkheid heeft me altijd blij gemaakt. Het is zo leuk dat je nu
weer op het NIOZ bent, zodat we nog steeds bij elkaar in de buurt zijn. Volgens mij hadden
ze geen betere kunnen kiezen voor het Griend herstelproject. Eva, jij zat in de cursus die ik
op de UvA assisteerde. Toen voelde ik me ouder en wijzer, nu leer ik van jou als ik weer
eens een lift van je krijg naar de bewoonde wereld, en zijn we gewoon twee goede colle-
ga’s. Zo mooi om te zien hoe je groeit. Eldar and Julia, you have been so very kind and inte-
rested that I sometimes feel I don’t deserve it. I’m sorry for talking Dutch so often. Your
clarity of mind sometimes makes me jealous. Piet, je liefde voor de biologie en kanoeten
maken het werk zelf mooier. Dank voor al je aanmoedigingen en gezelligheid. Jenny, we
had such a nice time, I remember it with great pleasure. Ginny, it has been very nice to
share an office with you, you are so smart and hardworking, and more quiet than you
should be. Estefania, I greatly enjoyed your strong personality, you know what you want. I
admire the way you step into unknown worlds and make them your own as if you were
born there. Jaap, dank voor de statistische adviezen voor mijn eerste stuk. Roeland, Jaap,
Pieternella, Jan Drent, Jan van Gils, Kees, Tanya, Allert, Roos, Tamar, Matthijs, Susanne,
Anne, Anita, Petra, Theunis, Piet, Ginny, Eldar, Julia, Kiki, Bob, Katja, Sjoerd, Jacintha, Eva,
Estefania, Emma, Hebo, Nicky, Simone, Cees, Ineke, Maarten, Michelle, David, Lise, Loran,
Kees, Dennis, Kim, Thomas, Jorge, Henk, Jutta, Ysbrand, Jeremy, Rob Dekker, Bruno, Geert,
Gerhard, Sofia, Lodewijk, Jeltje, Hans, Olga, Sarina, Evelien, Evaline, Suzanne, Dan, Rob van
Bemmelen, Mardik, Sophie, Niamh, Maaike, Anouk, Fokje, Andreas, Darcy, Nicole, Yvo, Jan-
Berend, dank voor het warme gevoel dat ik van jullie kreeg als collega’s om mee te
werken, en de talloze gezellige en geanimeerde koffiegesprekken. Ik heb altijd, elke dag
weer, zin gehad om naar mijn werk te gaan. We zijn denk ik de luidruchtigste groep op het
NIOZ. Ik moet bekennen dat ik 1 keer na de koffie slechts om mijn lunch te halen nog naar
mijn kantoor liep. Het was enorm waardevol om zo veel interessante meningen en grap-
pige anekdotes te horen over het nieuws, het leven, maar ook heel veel biologie. Men
verlangt van ons dat we breed denken, en dat ons werk aansluit bij maatschappijke
kwesties. De momenten waarop ik dat geleerd heb, waren niet achter mijn bureau maar
aan de koffie. Bram, Klaas-Jan en de andere bemanning, met de Nav naar Griend en Oerol,
het was te gek met jullie. Judith en Anneke, dank voor jullie hulp in het lab en met het
begeleiden van studenten, ik vond dat enorm leuk en gezellig, en ook heel leerzaam. Paul,
Koen, Luis, Jan-Dirk, Allert, Matthijs, Roeland, Dave, Craig, Richard, ik heb genoten van het
voetballen. Die eerste twee toevalstreffers hebben zijn werk gedaan: daarna heeft het
altijd geleken alsof ik eigenlijk wel kon voetballen, maar het er gewoon even niet uitkwam.
Lisa, Eli, Anouk, Christina, Andreas, Bruno and all the others that joined soccer outside,
that was extremely good fun, thanks.  

Mohamed Vall, I feel very rich to have a friend like you in another culture. We dis -
covered Banc d’Arguin simultaneously, and you joined every expedition that you could. It
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is incredible in how many situations you helped me out. I treasure my memories of our 
adventure with the truck in the desert, and many others. Moreover, you took and sorted 
more benthos samples than any one, without caring whether it was for your own good or 
not. This thesis would certainly not have been the same without you. Sidi Cheikh, thanks 
for your generous help, especially with getting the container to Iwik. Hacen, with your 
ability to cross cultural borders seemingly without problems, your personal efforts could 
mean more for the protection of Banc d’Arguin than many million-dollar projects. Sidi 
Yahya, your most friendly personality makes me feel so welcome. Sall, vous avez aidé et 
enseigné des générations scientifiques à Iwik, je suis honoré de votre aide énorme, en 
particulier les expériences en 2012 n’été pas possible sans vous. Diakite, merci pour votre 
aide. Hassan, Ma, Mbarek, Baba, Mohamed Camara, Sall, Dia, Mohamed Salem, Mohamed 
Cheddad, Mohamed ould Bedi, Sokna, Sidi, Sukeina, Abdullay, Achmed Medhou, vous 
m'avez fait tomber amoureux de la Mauritanie et de sa culture altruiste et généreuse. J'ai 
maintenant une famille en Afrique. Maître Aly, Lemhaba ould Yarba, Abu Gueye, merci 
pour votre hospitalité et confiance. Pierrick, merci beaucoup pour votre aide et com -
pagnie très agréable. Harmke, bedankt voor al je hulp, met het veldwerk en als luisterend 
oor. Lenze, zo bijzonder hoe onbaatzuchtig je ons altijd helpt. Zelden deelde ik zo sterk 
een ontzag voor de natuur als met jou bij Arel. Camillo, Anne Philippe, John, Jose, Pedro, 
Teresa, thanks for your help and pleasant field company. Laura, dank voor je hulp en 
gezelligheid, in Mauritanië en in Nederland. Han, bedankt voor de vele gezamelijke tijd in 
de Banc d'Arguin en je hulp en inspiratie. Els, Tjisse, Janne, Rob, Jan van Dijk, Jan de Jong, 
Jan van de Kam, Harry, Jacob, Tim en Sil, dank voor jullie hulp en plezierige gezelschap in 
en om Iwik. Gertjan, dank voor je hulp bij zwaar-water proef. Daar liggen nog vele 
mogelijkheden te wachten. 

Dick, geweldig bedankt voor het opmaken van alle figuren en mijn hele proefschrift. 
Kim, many thanks for translating my summary to French. Vall, thanks for the translation 
to Arabic. Corine, hartelijk dank voor je hulp vanuit Groningen, en je niet aflatende 
pogingen om de NIOZ promovendi in het gareel te houden. Hans Malschaert, Bert, Ruud, 
Meta, Jan Boon, Joke, Peter-Roy, Sigrid, Marjolijn, Jolanda en anderen van het ondersteu-
nende personeel van het NIOZ, hartelijk dank. Katie, Ada, bedankt dat jullie een beetje 
leven in de brouwerij hebben gebracht. We missen je, Ada! Anieke, geweldig je naar het 
NIOZ komt, jammer dat het pas is nu ik klaar ben. Ik hoop dat de groep een nieuwe en 
vruchtbare periode tegemoet gaat, de toekomst is veelbelovend. Wat een eer dat je mijn 
voorkant hebt getekend. Sara Kee, Marjolijn en familie, Nita en familie, Midas, Marjolein, 
Eli, Yasmin, Marieke en familie, Marijn, Chris, dank voor alle aangename afleiding in 
Amsterdam en op Texel, ik voel me rijk met jullie. Aagje, ik hoop dat ik jou en Max en Loes 
snel weer zie, ik mis jullie! Sara de Wit, het was geweldig om een jaar met je samen te 
wonen op de Pijpersdijk. Door jouw enthousiasme werd het pas echt een paradijsje. Je 
vriendschap en aandacht waren van levensreddende proporties. En bovendien hebben we 
samen (maar toch volgens geheel eigen methode) onze proefschriften afgemaakt, het is 
gewoon gelukt. 

Fieke, toen ik hieraan begon hadden we nog verkering. Wat is er veel gebeurd sinds-
dien. Nu woon jij op de Lola, en een droom is uitgekomen, ook voor mij. Je bent een voor-
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beeld voor me, en ik heb zoveel van je gekregen. Ik voel me nu thuis op het water, wat een
geschenk. Freek, ik kan niet schrijven zonder ook aan jou te denken, en zeker niet dit
dankwoord. Ik heb leren schrijven door dat aan jou te doen, zoals ik zo veel in het leven
heb geleerd met en van jou. Onze geesten zijn vergroeid, en niets kan dat ongedaan
maken. Dank voor alles, en speciaal voor de rust die je altijd bewaart.

Lieve ouders, het meest van iedereen heb ik jullie te danken. Mama, van jou heb ik de
rechte schouders en de sociale levenshouding gekregen die me hier hebben gebracht. Ook
al had je het tussen de Groningse hoogleraren meer op wiskundigen, je zou zo van mijn
verdediging en promotiefeest hebben genoten. Papa, jij bent er werkelijk altijd voor me
geweest. Je hebt me biologie met de paplepel ingegoten. Het spijt me dat ik als kleuter
liever door de ‘verkeerde’ kant van de telescoop keek, zeker als ik dat deed terwijl jij
probeerde te tellen. Wat hebben wij altijd genoten in de Dollard en bij Lauwersoog (en in
het vispaleis), het zijn mijn dierbaarste herinneringen. Ook al lag mijn aandacht vaak bij
andere zaken dan vogels, zoals bij plastic flessen, daar is wel het zaadje geplant voor dit
werk. Sophie en Laura, mijn allerliefste zusjes, jullie ook bedankt. Ik hou met heel mijn
hart van jullie, en dat heb ik altijd gedaan. Was het vroeger bijna ouderlijke liefde, nu zijn
jullie even oud geworden en geniet ik van onze grappige en slimme gesprekken (al gaat de
biologiepraat aan het ontbijt jullie soms te ver, sorry). En nu is Guus in de wereld
gekomen, wat een magisch kereltje. Lau, ik wou dat ik jullie nu vaker kon zien. Bij jou en
Hans Pieter zal hij in ieder geval net zo’n fijne familie hebben als ik heb. Margreet, Hans
Pieter en Robin, extended family, ik ben trots dat jullie er ook bij horen, wat een gezellig-
heid.

En als klap op de vuurpijl, zoals mijn leven me toeschijnt, mijn liefste. Rebekka, je hebt
mijn wereld op zijn kop gezet. Gelukkig blijkt hij ondersteboven ook gewoon door te
draaien, al maakt het alles anders. Je inspireert me elke dag, en verbazingwekkend direct.
Ik ben oneindig veel van je gaan houden, en je maakt van mijn leven een feest. Zonder jou
was dit proefschrift misschien iets dikker, maar vooral veel saaier geworden.
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Twelve red knots fly off to the mudflats at sunrise after eleven long days of captivity, in the morning of 23
January, 2013. But their freedom is not complete: on their backs they are carrying a 5g radio tag that will
betray their whereabouts every single second for the next five weeks.
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