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Dankwoord

Dit dankwoord is het laatste wat ik schrijf voor mijn proefschrift. Nu het klaar is, verbaas 
ik me erover hoeveel complexer een proefschrift schrijven is dan wat ik verwachtte toen 
ik in 2008 begon. Ik begrijp nu eindelijk waarom alle seniorpromovendi mij destijds 
aanraadden om op tijd te beginnen met schrijven. Gelukkig heb ik heel veel hulp 
gekregen van veel mensen, met deze laatste woorden wil ik hen bedanken. 

 Als eerste wil ik Chris Smit bedanken. Zonder Chris was me dit niet gelukt. De 
meeste PhD studenten hebben een begeleider nodig om een proefschrift te schrijven, 
maar ik had het niet gered met zo maar een begeleider. Chris is sinds mijn eerste MSc 
project mijn mentor geweest, dus begeleidt hij mij al meer dan zeven jaar. Bijzonder aan 
Chris is dat hij met veel geduld met studenten en promovendi werkt. Hij geeft je altijd de 
ruimte om jezelf te ontwikkelen. Ik kon altijd aan de projecten werken die ik interessant 
vond, op een wijze die mij het beste leek. Ik moest Chris natuurlijk wel overtuigen. Deze 
vrijheid heeft mij gemotiveerd om door te gaan. Omdat de nadruk in de wetenschap ligt 
op publiceren kan ik me voorstellen dat het niet altijd gemakkelijk is om zoveel tijd te 
stoppen in het begeleiden van studenten en promovendi, maar ik hoop dat Chris het blijft 
doen, want ik ben ervan overtuigd dat de wetenschap er beter van wordt. 

 Vervolgens wil ik mijn promotor Han Olff bedanken. Ik heb Han leren kennen 
als BSc student. Ik had net besloten dat community ecology een mooi vakgebied was, 
maar niets voor mij. Totdat Han tijdens een college vertelde over complex adaptive 
systems, hoe ecosystemen gezien konden worden als zelf-organiserende systemen en 
over verschuivende mozaïeken, ik was verkocht. En zo lang ik Han ken heeft hij steeds 
dit effect op mij gehad. Als ik iets niet meer interessant vond kwam Han weer met een 
nieuwe invalshoek die alles in een nieuw licht zette en mij weer motiveerde om door te 
gaan. 

 Ook wil ik graag mijn andere coauteurs Max Rietkerk, Maarten Eppinga, Thijs 
Janzen Dries Kuiper en Froukje Postma bedanken. Zij hebben me scherp gehouden, 
gemotiveerd en terug geroepen als mijn ideeën te wild werden. Ik vond het erg prettig 
om met hen samen te werken. Daarnaast wil ik Max nog speciaal bedanken omdat hij me 
heeft leren modeleren en programmeren from scratch. 

 Dit project was niet mogelijk geweest zonder alle hulp van Staatsbosbeheer. 
We hebben steeds gebruik mogen maken van hun faciliteiten in de Oostvaardersplassen. 
Daarnaast hebben de medewerkers van Staatsbosbeheer ons erg geholpen door al hun 
ecologische kennis over de Oostvaardersplassen. Speciaal wil ik bedanken: Frans Vera, 
Jan Griekspoor, Hans Breeveld, Leo Smits, Peter Boelens, Sake Bouma, Jos Rutte en 
Jasper Kuiper, Nick de Snoo en Chris Kalden. 

 Verder wil ik mijn collega’s bij Cocon bedanken. Als eerste, Jacob Hogendorf, 
Ingeborg Jansen en Jan van de Burg die me hebben geholpen met zo veel verschillende 
zaken. Dan zijn er nog een heel veel andere collega’s die ik wil bedanken als eerste 
Esther, Grant, Jan (Graf) en Erustus. Zij waren mijn kamergenoten op het BC in Haren. 
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Ik vond het heel bijzonder om de enige Nederlander in de kamer te zijn en heb veel 
van hen geleerd, o.a. dat Canadezen helemaal niet goed tegen de kou kunnen, maar 
gewoon ontzettend veel kleren gaan dragen als het een beetje vriest. Verder wil ik ook 
nog bedanken: Maarten, Fons, Elske, Kelly, Stefi, Roel, Alegandro, Freek, Ruth, Wimke, 
Michiel, Cleo, Mike, Nelly, Rampal, Roos, Verena, Ciska, David en Jan (Bakker) en alle 
andere collega's. 

 Dan wil ik nog speciaal bedanken mijn goede vrienden Thijs, Nina, Piet en Syl. 
Zonder hun afleiding (vaak rond 1515) was ik gek geworden.

 Veel werk is mij uit handen genomen door studenten, wat al reden genoeg is om 
ze te bedanken, maar ze hebben me ook laten inzien dat ik me liever met de educatie van 
wetenschap bezig houd dan zelf wetenschap te bedrijven.

 Ik hoorde ooit dat paranimfen vroeger als taak hadden om de kandidaat te 
beschermen tegen lichamelijk geweld van opponenten. Ik weet niet of het waar is maar 
het is een mooi verhaal. Daarom heb ik de eerste rij van Rugbyclub Dwingeloo gevraagd 
om me bij te staan tijdens mijn verdediging: mijn zwager Joris en mijn goede vriend 
Anne Peter. 

 Mijn familie wil ik natuurlijk ook bedanken, als eerste mijn vader Leen die dit 
hele boek heeft vormgegeven, en natuurlijk ook mijn moeder Greet, mijn broertje Sam 
en mijn grote zus Suus, maar vooral mijn neefjes Olivier en Gideon. 

 Als laatste wil ik Yvon bedanken. Ik snap niet dat er mensen zijn die als 
vrijgezel een proefschrift kunnen schrijven. Wie moet je troosten als je weer een 
manuscript moet verbeteren, wie hoort je tirades over de waanzin van de wetenschap 
aan, wie vertelt je dat het allemaal wel goed komt en dat er belangrijkere zaken zijn dan 
publiceren… 

We hebben nu ons eigen zaailing te beschermen. 




