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Behavioural Energetics of Sparisoma viride 

Voorwoord 

Niets dierlijks is de mens vreemd en niets menselijks het dier. Werden door een referent 
onlangs alle antropomorfe termen (terecht) geschrapt uit hoofdstuk 2, hier sta ik mezelf 
enige lyrische vrijheid toe. Want na vier jaar veldwerk, waarbij vrijwel dagelijks individu
eel bekende vissen werden opgezocht en geobserveerd, ontkom je er niet aan menselijke 
trekjes in je studiedieren te herkennen. 

Hoe schandalig macho is het gedrag van territoriale mannen jegens volgzame 
haremvrouwtjes. Maar, 0 hoe zoet de wraak der vrouwen die dagelijks een buitenechtelijk 
avontuur aangaan met nog brutere mannen in het schemer der diepten. En welk een ironie, 
wanneer het besef doordringt dat het hier slechts een tijdelijke rolverdeling betreft. Die 
gedweeë, qua kleur en kracht duidelijk minder bedeelde wijfjes, veranderen immers ooit 
zelf in zo'n 'male chauvinist'. 

Omgekeerd lenen veel ideeën uit de biologie, bedoeld om het gedrag van dieren te 
verklaren, zich ook uitstekend om de situatie van een promovendus te schetsen. Wat te 
denken van de economische verdedigbaarheid van een OIO-baan? Of neem 'trade-offs' 
als die tussen veld- en leeswerk, onderzoek en gezin, collegiale coöperatie en competitieve 
uitsluiting. In tegenstelling tot dieren, die zich doorgaans optimaal plegen te gedragen, 
kunnen de gemaakte keuzes die tot dit proefschrift geleid hebben nauwelijks als 'fitness'
verhogend beschouwd worden. Althans niet wanneer fitness in een meer alledaagse context 
geplaatst wordt en gemeten wordt naar inkomen of maatschappelijke status. 

Mocht het bovenstaande duiden op een zekere mate van beroepsdeformatie, dan is dat 
vermoedelijk een juiste conclusie. Immers, wie anders dan een (waterproof variant van 
een) prikkebeen haalt het in z'n hoofd om negen jaar van zijn leven (en dat van z'n gezin) 
op te offeren aan het verwezenlijken van een jongensdroom? Mea culpa. Maar er zijn 
vele medeplichtigen ... 

In de eerste plaats mijn ega, die zo gek (van me) was om een goede baan op te 
geven voor een onzeker bestaan op een ver eiland. Betsy, destijds leek het niet zo moeilijk, 
de keuze voor romantiek en avontuur. Maar terugkijkend realiseer ik me pas hoe ingrijpend 
deze beslissingen zijn geweest. De vraag, of je er ook aan begonnen was als je van tevoren 
alles had geweten, laat ik maar liever in het midden. Woorden schieten te kort voor je 
onschatbare rol als partner, moeder, en buddy, zowel thuis als in het veld. 

Daarnaast mijn ouders, die met een anti-materialistische opvoeding de kiem hebben 
gelegd voor mijn huidige loopbaan. Pa en Ma, jullie hebben je ongetwijfeld menigmaal 
afgevraagd of 'hij niet toch beter informatica of notarieel recht had kunnen studeren'. Wat 
mij betreft is het antwoord nog steeds 'definitely not'. Bedankt voor jullie onafgebroken 
steun en geduld. 

Aanstichter van dit Bonairiaanse avontuur was mijn promotor, prof. dr. Chris van 
den Hoek, die ik zeer erkentelijk ben voor het in mij gestelde vertrouwen en de plezierige 
begeleiding tijdens de laatste fase van het onderzoek. Katalysator was dr. John Videier, 
mijn directe begeleider, die me met groot enthousiasme altijd het gevoel heeft weten te 
geven op de juiste weg te zijn . John, ik ben je dankbaar, voor de vrijheid die je me hebt 
gegund, voor je inspirerende begeleiding tijdens je bezoeken aan Bonaire, en voor je 
vakkundige kritiek op mijn veelschrijverij, zonder welke dit proefschrift dubbel zo dik en 
het aantal publikaties niet de helft zouden zijn geweest. Dr. Anneke Breeman wil ik 
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bedanken voor de stimulerende discu sies. Daarnaast heb ik veel geleerd van de voortva
rende werkwijze van mijn collega in het veld, Henrich Bruggemann. Door een gezonde 
combinatie van samenwerking en competitie is ons gezamenlijk resultaat meer dan de som 
der delen. Veldgegeven verzamelen vergt een grote inspanning. Zonder hulp van alle 
doctoraalstudenten was ons project lang niet zo ver gekomen. Frits, Edo, Jeroen, Manfred, 
Duurt, en Frederieke, heel veel dank voor jullie enthousiaste inzet. De bijna voortdurende 
aanwezigheid van studenten heeft ons verblijf op Bonaire beslist een extra dimensie 
gegeven. Jos de Wiljes stond altijd klaar om me te voorzien van de benodigde apparatuur 
en materialen. Mijn collega-AIO's van de vakgroep hebben me altijd het gevoel gegeven er 
volledig bij te horen, ondanks mijn geringe aanwezigheid in Haren. Dhr. W.I. Beukerna, 
Edzo Paap en Roy Voll (electrotechni che dienst) en Herman van Hengelaar (instrumenten
makerij) hebben knap werk verricht met de volledig in eigen huis ontworpen en gebouwde 
onderwater-eventrecorder , die van onschatbare waarde voor het onderzoek zijn gebleken. 
Mijn paranimfen zijn nauw bij het onderzoek betrokken geweest. Jeroen op Bonaire, meer 
als vriend dan als student, en Rob die als wekelijkse jogging-partner en tijdelijk lotgenoot 
in de onbezoldigde fase belangrijke morele steun bood. Tot slot wil ik ook de leden van de 
leescommissie, prof. dr. Serge Daan, prof. dr. Wim Wolf, en prof. dr. Herbert Prins 
bedanken voor de vlotte beoordeling van dit proefschrift. 

Hoofdfinancier achter de schermen was de Stichting ter Bevordering van Weten
schappelijk Onderzoek in de Tropen (WOTRO) die met regelmatige geldtransporten naar 
de Antillen (witwascode: W88- 137) niet alleen dit onderzoek heeft mogelijk gemaakt, maar 
tevens het feit dat we al gezin financieel konden rondkomen. Ik hoop van harte dat de 
inhoud van dit proef chrift de investering rechtvaardigt. Tevens dient vermeld de financiële 
en/of logistieke onder teuning door de Stichting Natuurparken (STINAPA) Bonaire, de 
Stichting MARCULTURA, het Caralbisch Marien Biologisch Station (CARMABI) te 
Curaçao, AKZO-Antilles Solar Salt Divi ion, Bonaire Petrol Corporation (BOPEC) , de 
dienst Landbouw Veeteelt en Vis erij, de havendiensten van Bonaire en Curaçao, Radio 
Nederland Wereldomroep, Photo Bonaire, en het Groninger UniversiteitsFonds. 

Tot slot wil ik er op wijzen dat ons idyllische bestaan op Bonaire er zeker heeft toe 
bijgedragen dat we de volle vier jaar op het eiland zijn gebleven. Het was een heerlijke 
tijd, vooral ook door de hartelijke ontvangst en de plezierige contacten met de vele nieuwe 
vrienden en bekenden die we hebben gemaakt. Op het gevaar af sommigen te vergeten wil 
ik met name bedanken: Erik & Margriet Newton, Denise Dearing, Franklyn Winklaar, 
Roberto & Inge Hen en, Jon & Helma Hilgers, Steve & Enith Lewis, Sue & Amado Felix, 
Anne-Louise & Glenn & Elton John on, Jan & Annemiek Gielen, Chris Schaapveld, Diny 
& Henny Busmann, Edward & Petra Berben, Irene & Stanley Janga, Frits & Gladys 
Peereboom, Ted & Sylvia van Dam, Hans & Sylvia Baas, Jo Jacobs, Teun & Margie 
Matheus, Ina & Hans van Ommen, Jerry Schnabel, Jan & Wine Fransen, Martin & 
Monique Ruinaard, Simon & Li a Nemtzov, Aileen & Dan Morse, Jackson Braafhart, en 
Klaas Bakker. Op Curaçao zijn we vele malen hartelijk ontvangen door de medewerkers 
van het CARMABI, door Gerlof & Baukelien Bouma, Wouter Lichtenbelt, en Gert-Jan & 
lri de Jonge. Vanaf het begin wi ten we dat het contact noodgedwongen van tijdelijke 
aard zou zijn . Na terugkeer in Nederland mag het contact dan verwaterd zijn, de warme 
herinneringen hebben on door menig dal geholpen en zijn blijvend. Masha danki . 
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