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Na zoveel jaar is mijn proefschrift eindelijk af! Ik heb er alle jaren met veel plezier aangewerkt. Vooral vanwege de hulp en het vertrouwen van iedereen om mij heen. Er zijnzoveel mensen die hebben bijgedragen aan dit proefschrift, en ik wil ze allemaalbedanken. Dus hopelijk vergeet ik niemand, maar dat kan ik niet garanderen.Dat ik in aanraking kwam met dit soort ecologisch veldonderzoek komt door Hinke diezei dat ik maar eens met haar broer mee het wad op moest. Dat deed ik en op het wad wasik direct verkocht. Dít wilde ik doen als ik later groot zou zijn (ik was toen 20). Gelukkighad Theunis (Hinke’s broer) genoeg vertrouwen in me om dit waar te kunnen maken,alhoewel het weilanden werden. Theunis, je bent al die tijd een fantastische begeleidergeweest, die me altijd ontzettend wist te motiveren, en tegelijkertijd enorm de vrijheid gafom me te ontwikkelen op mijn eigen manier. Jouw enthousiasme toentertijd op het wad iseigenlijk altijd gebleven, ook voor het grutto onderzoek. Door dit enthousiasme ben ikaltijd gemotiveerd gebleven, getuige de “grutto!leaks”. Bovendien, als ik ergens mee zat, ofals ik het ergens niet mee eens was (wat trouwens niet vaak gebeurde), kon ik dat altijdgewoon zeggen. Er zijn er maar weinig begeleiders waarbij je, als je zondagavond eenmanuscript opstuurt, deze diezelfde zondagavond al terug kunt verwachten. Christiaan heeft in het allereerste begin en in de schrijffase een cruciale rol gespeeld.Eerst om ervoor te zorgen dat er een start kon worden gemaakt met het grutto onderzoek.Later om ervoor te zorgen dat de manuscripten zo scherp mogelijk werden. Zonder erdoekjes om te winden, wat ik enorm heb leren waarderen. Blijf vooral zo scherp! Jos heeft misschien wel de meest cruciale rol gespeeld: zonder hem was het nooit,maar echt nooit, gelukt om zo’n groot veldonderzoek op te zetten en gaande te houden, enbij zoveel boeren op het land te mogen komen. Hoe vaak heb jij wel niet moetenbemiddelen tussen boeren, nazorgers, en iemand uit het grutto!team? Ik ben je daaromook erg dankbaar dat je, ondanks deze hele drukke periode (wanneer heb je geen drukkeperiode?) mijn paranimf wilt zijn tijdens mijn promotie. The first time I ever touched a godwit was when I did my masters project under super!vision of Julia Schroeder. Julia, you have learned me a lot. One of the greatest things is thatyou showed us all that you can be a mother and a very successful scientist at the sametime. I hope to follow your footsteps in being an example. Pedro, it was so good to sharethe fieldstation with you! What a good time we had in the church in Gaast, with movienights and later in spring drinks on the dike, overlooking all the birds of the IJsselmeer.Krijn, als de “Hollanders” in Friesland hebben we ontzettend veel lol gehad. Het organi!seren van het veldwerk was soms best zwaar, maar jouw humor maakte veel goed. Niko, helaas heeft jouw veldwerk nooit geleid tot een proefschrift, maar het heeft welgeleid tot een mooi boek waar je trots op mag zijn. Het veldwerk is zo succesvol opgezetmede dankzij jouw bijdrage aan de lange discussies in de beginfase.Yvonne, bedankt voor het samen bestieren van het veldstation in de eerste jaren. Hetwas een bijzondere tijd, in de kerk in Gaast. Ik kan me nog goed de koelkast vol regen!wormen herinneren, of de kemphaan die voor onze slaapkamerdeur de hele nacht stondte springen. Lucie, thanks a lot for managing the field station together in the last few yearsI was around. You have contributed a lot to the fieldwork as well. Good luck in writing upthe Ruff work, you can do it!
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Zo’n enorm veldproject kan alleen worden uitgevoerd met betrouwbare, hardwer!kende veldassistenten. En jullie hebben allemaal heel hard gewerkt. Hartstikke bedankt,Valentijn, Job, Petra, Niko, Ysbrand, Rinkje, Anneke, Merlijn, Sytse!Jan, Gjerryt, Marten,Haije, Egbert, Niels, Sjoerd, Rienk Jelle, Berber, Jorge, Atser, Jelle, Alice en René. Ysbrand,je hebt een heus Ysbrand!effect gecreëerd in it Heidenskip. Bedankt dat ik je strips mochtgebruiken voor de samenvatting! Peet, bedankt voor al je passie voor alle levende wezensom je heen, en voor de gastvrijheid voor de dinsdagavond meetings in jullie huis, en al diekeren dat ik kon blijven logeren. Zoals die ene keer dat mijn auto het begaf op de laatstevelddag… Ook alle studenten wil ik bedanken. Ik heb ze niet allemaal begeleid, maar iedereenheeft wel zijn steentje bijgedragen aan het veldwerk. Hopelijk was het voor jullie net zoleerzaam als voor mij: Marcel, Anneke, Merlijn, Laura, Feline, Wendy, Jeltje, Hacen,Wicher, Bram, Mo, Christiaan, Carola, Jitske en Dolf. Er waren ook een heleboel vrijwilli!gers die voor een kortere of langere periode meehielpen met het veldwerk, thanks, volun!teers!Dit onderzoek kon alleen worden uitgevoerd doordat de boeren, It Fryske Gea enStaatsbosbeheer, ons toelieten op hun land. Van sommige boeren mochten we zelfs metauto en al op het land, wat zeker in de periode dat we ringen aflazen erg handig was.Daarnaast heb ik ook erg veel geleerd over het boerenleven, en wat er allemaal bij komtkijken in het voorjaar. Heel bijzonder vond ik het om de geboortes van kalfjes enlammetjes te kunnen zien. Sikke, bedankt voor alle praatjes.Alle dank gaat ook uit naar de vrijwilligers van de Vogelwachten. Waarschijnlijk washet voor sommige leden nogal een inbreuk, voor anderen juist een kans. Over het alge!meen hebben we heel goed samen gewerkt. We hebben in ieder geval onmisbare hulpgekregen van de nazorgers, die nesten opzochten en de locatie van deze nesten met onsdeelden. Ik wil bij deze speciaal Hans en Heije bedanken, die heel veel nesten in de Flait enin de Haanmeer, mijn ‘rayon’, hebben opgezocht. En bovendien vaak hielpen met hetinmeten van de nesten. Ik heb veel van jullie geleerd!Ook wil ik de leden van de “Kenniskring Weidevogels” bedanken, om het onderzoek ineerste, tweede en derde instantie mogelijk te maken! Dankzij de aflezingen van gruttoringen van enthousiaste vogelaars zijn we extra veelte weten gekomen. Zeker van aflezingen van plekken waar wij nooit naar onze grutto’shebben gezocht, zoals Ierland. Dus, iedereen die zijn aflezing heeft doorgegeven, bedankt!Jullie bijdrage heeft zeker geholpen.Mo en Jelle, heel veel succes met de komende jaren als nieuwe grutto!AIO’s! Het gaanspannende jaren worden. Ik kijk erg uit naar de resultaten. Nathan, thanks a lot for yourdriven personality. I also want to thank the Spanish and Portuguese connection. My thanks goes especiallyto José and Paco for all the hospitality for the times I’ve been in Extremadura. De eerste helft van mijn AIO periode zat ik op het Biologische Centrum in Haren, omhalverwege naar Texel te verhuizen. Ik heb goede herinneringen aan de koffie pauzes,lunchmeetings, pingpong vrijdagmiddagen, sinterklaas feestjes en noem maar op. Dus,Jeroen, Claudia, Götz, Marion, Richard, Eelke, Janske, Maaike, Marco, Janne, Martijn, Steffie,
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Martin, Aafke, Kobus, Jildou, Arne, Nick, Kevin, Debbie, Julia, Pedro, Elske, Chris, Oscar,Popko, Niels, Maurine, Irene, Joost, Jan, bedankt voor de gezellige en leerzame tijd.Marion and Claudia, horse riding with you was always a pleasure! I enjoyed it a lot.Marion, it was very good to be a paranimph together. If you want to stay in Texel againwith your boys, you’re always welcome.Marco, je hebt veel van je kostbare tijd besteed om mij, of één van de studenten, dekneepjes van het moleculaire DNA werk te leren. Dick, wat heb je mijn proefschrift mooigemaakt! Suus en Joyce, jullie waren onmisbaar voor alle administratieve dingen. Joyce,altijd gezellig om even bij te kletsen als ik weer eens een dagje Groningen doe.In 2010 verhuisde ik naar Texel om dichter bij Allert te kunnen zijn. Gelukkig werd ikmeteen opgenomen in de vogelvleugel als één van jullie. Waarschijnlijk omdat de meestemij ook al kende van de periode dat ik hier stage liep, bij Tanya. Bedankt voor de gezelligelunches, theepauzes en nieuwjaarborrels, Anne, Anita, Allert, Theunis, Petra, Maarten,Kees, Jan, Jan, Sjoerd, Jacintha, Niamh, Simone, Karsten, Dennis, Thomas, Tamar, Matthijs,Roeland, Jorge, Job, Ginny, Jutta, Sofia, Eva, Suzanne, Thijs, Eelke, Jaap, Jim, Lise, Anouk,Sarina, David, Jenny, Sander, Piet, Casper, Henrike, Tanya, Pieternella, Eldar, Julia, Kim,Bernard, Rob, Lodewijk, en assistenten en studenten die er voor langere of kortereperiode waren.Tanya, thanks for having me as a masters student. It was a great time brooming themud as part of your ‘scream team’. Henk, bedankt dat je me de “guest researcher” status hebt gegeven, zodat ik in alle rustmijn proefschrift af heb kunnen maken.Heel wat dinsdagavonden heb ik in de sporthal doorgebracht om met Bert, Paul, Jenny,Anja, Michiel, Santi, Jan!Berend, Bruno, Mardik, Irene, Jessica en Richard te volleyballen.We wonnen soms zelfs!Op Texel wonen is iets heel speciaals, waarschijnlijk realiseer je dat pas echt als je erniet meer woont. Bedankt Nicole, Yvo, Juliane, Sabine, Luis, Ingmar, Paul, Thalia, Furu,Lorenz, Rik, Cecile, Lukas, Craig, Julie, Francien, Maarten en Cees. En iedereen die ikvergeet te noemen uiteraard.Tamar en Matthijs, wat een geluk dat jullie ook op Texel wonen, helaas is het nog maareventjes. Zonder jullie was het lang niet zo leuk geweest. We deelden het strandhuisje, zijnsamen op een fantastische vakantie geweest, en deelden uiteindelijk zelfs het kantoor.Jullie zijn mijn grote voorbeeld, waaronder in het laten zien dat je best een gezin kunthebben en niet meteen oud en saai wordt. Het gaf de doorslag. Veerle en Ravi zijn schatjes.Wij, en Jasmijn, voelen ons altijd op ons gemakt bij jullie. Tamar, ik ben erg blij dat jij mijnparanimf bent. Op naar jullie expérience française! Ik kijk er naar uit om bij jullie langs tekomen, om daar in decline te gaan.Maar, gelukkig had ik ook nog een connectie met Amsterdam, waar mijn wortelsliggen. Sara, Alex, Nellie, Vicencio, Marieke, Nick, Bart, Catarina, Peet, Anne, Erik, Jessica,Femke, Jurgen, Laurens, Rosanne, en de nieuwste aanwinsten popje!popje, popje!popje!popje!popje. Popjes, bedankt voor alle maandagmiddagen (die vaak eindigden op donder!dagochtend). De harde kern blijft, ook al wonen jullie in Suriname, New York, Zweden ofBelgië. Of Texel dus. En natuurlijk alle andere vrienden uit Amsterdam. Diederik, we
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waren een goede hoer van de dansvloer. Bedankt dat je mij ooit jouw sleufslaaf hebtgemaakt. Ik mis de zondagmiddagen bij de B’rij, en iedereen die daarbij hoort. Maargelukkig zien we elkaar op Stunnis, om bij een kampvuur over madammen met bontjassente zingen.Lieve mamma, lieve pappa, jullie hebben mij altijd gesteund in al mijn doen en laten.Mam, je staat altijd voor me klaar. Je zal vast wat angstige uurtjes hebben doorgebrachttoen ik helemaal in Australië, Zuid!Afrika of Antarctica was. Pap, jij hebt mij van jongs afaan gestimuleerd in het stellen van vragen. Dan kwam er weer een encyclopedie of eenatlas tevoorschijn, op zoek naar antwoorden op mijn vragen. Daar moet haast wel de bronliggen waarom ik wetenschapper ben geworden! Ik vind het dan ook heel leuk dat we nuweer op zoek gaan naar antwoorden op mijn vraag over de historie van grutto’s inNederland. En lieve Josje, bedankt dat je zo’n goede grote zus bent! Hassan is de beste kokdie ik ken, en Adam superlief. Carla, bedankt voor alle interesse, en natuurlijk voor alle keren dat je op en neer naarTexel komt om op te passen. En dan de Allertliefsten. Allert, ik vind het fantastisch om mijn leven met jou te kunnendelen. We hebben samen de allerleukste en liefste dochters op de wereld gezet. Naast datje natuurlijk ontzettend leuk bent, help je me ook nog eens met analyses en presentaties.Nu op naar jouw proefschrift en promotie! Jasmijn en Lily, jullie zijn echt de liefste meidendie ik maar kan wensen. Allebei een heel eigen willetje en lekker pittig, jullie laten mij zienwaar het in de wereld echt om gaat. Zouden er later, als jullie dit zelf kunnen lezen, noggrutto’s zijn? Hopelijk wel, en hopelijk zijn jullie dan een beetje trots op je moeder. 
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