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Een dankwoord wordt onoverkomelijk een terugblik. De start van de promotiepe-
riode is doorgaans een logisch beginpunt. Ik voel dat anders. Voor mij begon het alle-
maal al op die ochtend in oktober 1993, lang voordat ik aan mijn promotieonderzoek
begon. 

Toen ik omringd door dossiers achter mijn bureau zat, hoefde ik maar even naar
buiten te kijken of mijn aandacht werd afgeleid door de grote groepen Koperwieken
die in zuidwestelijke richting over Breda trokken. Op enig moment besefte ik dat ik
al een kwartier naar dit schouwspel zat te kijken en vroeg mij af hoe ik deze 15
minuten op mijn uurstaat zou moeten verantwoorden. Die kon ik toch niet zomaar
aan de klant doorberekenen? Kennelijk zag ik wat bleek toen ik diezelfde avond
tegenover Inge aan tafel zat. “Ben je wel gelukkig in je werk? Moet je niet iets anders
gaan doen?”. 

Hoe legde ik dit uit aan mijn baas, na alles wat hij in mij had geïnvesteerd op de
weg naar de advocatuur? Hans (Hertoghs), toen ik die dinsdagochtend aan jouw
bureau kwam om je op mijn wending voor te bereiden, was je heel even verrast,
maar herstelde je je wondersnel om met veel begrip te reageren op de beslissing die
ik had genomen. Of ik als laatste daad nog even een nestkast wilde ophangen in de
tuin van het kantoor. Die sportieve en grootmoedige houding heb ik enorm in je
gewaardeerd. Een paar maanden later was je zo attent om me vanuit Australië een
boekje over vogels toe te sturen. En recentelijk ontving ik een uitnodiging voor je 40-
jarig jubileum als advocaat. Ondanks de korte tijd die ik op het kantoor doorbracht
heb ik veel van je geleerd. Zoals het grote belang van de vorm, de uiterlijke verzor-
ging, van schriftelijke communicatie als bijdrage aan het overbrengen van de inhoud
van een boodschap. 

Een jurist wordt niet zomaar bioloog, zeker niet als hij een alfa-pakket had op de
middelbare school. Had ik even geluk dat ik jou, Wil (Lensen) als overbuurman had.
Jij besteedde veel tijd en moeite om mij wat vaardigheden in wiskunde en statistiek
bij te brengen. Dat was geweldig! Toen de barrière van staatsexamens scheikunde en
biologie waren genomen, kon de studie biologie van start gaan. Aanvankelijk in
Utrecht. Frans (Warnaar), je was zeer behulpzaam bij het instromen aldaar. Als ik op
de campus van De Uithof naar de lucht keek op zoek naar trekvogels, werd ik nog
wel eens meewarig aangekeken. Dat werd heel anders toen ik – voor mijn specialisa-
tiefase – in Haren (Groningen) terecht kwam. Daar studeerden soortgenoten. Ook
docenten en postdocs keken naar vogels. Christiaan Both en Joost Tinbergen waren
dergelijke types. Christiaan, bij jou deed ik mijn afstudeerscriptie (die we bespraken
op weg naar Lauwersmeer, waar we al gauw in de ban raakten van Rosse en
Grauwe Franjepoten). Door mensen zoals jou en Joost voelde ik me heel snel thuis in
Haren. Joost, het mezenonderzoek bij jou had ik nooit willen missen. Wat een gewel-
dige tijd heb ik gehad in Lauwersmeer en later op het Biologisch Centrum in Haren.
Ook nodigde je de onderzoeksstudenten bij je thuis uit waar Agnes dan een heerlijk
maal bereidde en waar Spreeuw Peter de sfeer nog extra verhoogde. Nadat ik secre-

192 ACKNOWLEDGEMENTS



taris werd bij NOU, bleven we elkaar ook in deze context zien. Ik heb veel van je
geleerd (o.a. over degelijk onderzoek en allerlei praktische vaardigheden in het veld)
en geniet van je warme vriendschap tot op de dag van vandaag!

Theunis, wij ontmoetten elkaar voor het eerst op het Biologisch Centrum in
Haren. Op mijn vraag of ik niet een doctoraalonderwerp op het NIOZ zou kunnen
doen, antwoordde je direct positief. Je kwam regelmatig kijken toen ik bezig was
met mijn experiment in de wadvogelfaciliteit (met de vraag of Kanoeten bijdragen
aan populatiestructurering van Nonnetjes Macoma balthica door selectief de platte
weg te eten). Toen je me op een dag vroeg of ik niet een tijdje op het NIOZ wilde
blijven om promotieonderzoek te doen, leek het haast op een aanzoek: je hoefde het
geen tweede keer te vragen. Na een brainstormsessie met collega’s kwamen we
overeen dat het over predatie zou moeten gaan. Onze aanvraag bij ALW mislukte,
maar het NIOZ gaf later toch groen licht voor het onderzoek. Jouw enthousiaste,
positieve instelling is een van de dingen die ik enorm in jou bewonder. Je hebt een
ongekende talent om een tegenslag om te buigen tot een kans, zoals herhaaldelijk tot
uiting kwam tijdens het onderzoek. Toen ik eens vanuit het veld meldde dat van de
gezenderde vogels die mij iets hadden moeten gaan vertellen over hun perceptie van
predatiegevaar nog slechts enkele terugkwamen, opperde jij meteen: maar wellicht
vertellen ze het elkaar! Ook de enthousiaste wijze waarop jij altijd reageerde als ik je
over een waarneming vertelde of over een bepaald ideetje waar ik mee rondliep,
heeft me altijd enorm gestimuleerd. Die betrokkenheid bleek ook uit de artikeltjes
die ik af en toe op mijn bureau aantrof (“Piet, kijk hier eens naar. Groet, Theunis”),
en die verband hielden met de problematiek waar ik op dat moment mee bezig was.
Jij hebt me geleerd dat het schrijven van een biologisch-wetenschappelijk artikel
heel iets anders is dan dat van een juridische verhandeling. Mijn wijdlopigheid heb
jij mij snel en streng afgeleerd (met correcties in rood). Ook die directheid heb ik
altijd erg gewaardeerd. Mijn manuscripten voorzag je altijd bliksemsnel van
commentaar; dat was geweldig! En wie kan zeggen dat hij met zijn promotor ook
muziek maakt? Bedankt voor dat heerlijke ongedwongen contact en voor je vriend-
schap! Jou en Petra ben ik dankbaar voor de gastvrijheid die jullie altijd boden in
Gaast. Lieve Petra, jij bent een klasse apart! Jij toont je betrokkenheid en hulp-
vaardigheid op vele fronten! 

Vele anderen hebben bijgedragen aan de resultaten van dit promotieonderzoek.
Enkelen wil ik met name noemen. 

Bernard (Spaans), voor het waarnemen van vogels op individueel niveau heb jij
in belangrijke mate de voorwaarden geschapen. In de Waddenzee en op de Banc
d’Arguin leidde jij vele vangstexpedities. Samen met Anne en de bemanning van de
Navicula maakte jij het mogelijk om gezenderde vogels in de Waddenzee, en later
ook op de Banc d’Arguin te kunnen volgen. Jouw inzet, je humor en je betrokkenheid
bij het veldwerk is van onschatbare waarde geweest voor mijn promotieonderzoek!    

Anne (Dekinga), toen ik als student op het NIOZ kwam hielp jij mij bij de prakti-
sche uitvoering van experimenten, ook later toen ik als OIO experimenten deed. Jij
bestierde ook de benthosbemonsteringen in de Waddenzee. Jij had model kunnen
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staan voor Willie Wortel: je wist met elk technisch probleem raad. Bedankt voor je
tomeloze en enthousiaste inzet!

Wouter (Vahl), jou wil ik bedanken voor je onvermoeibare en onbaatzuchtige
ondersteuning bij statistische problemen. Ik heb veel van je geleerd. Vanaf de tijd dat
we samen in de wadvogelunit hebben gewerkt heb ik je leren kennen als een gewe-
tensvolle onderzoeker en iemand die alles uit het leven en mensen wil halen. Die
houding heb ik altijd erg in je gewaardeerd.

Jeroen (Reneerkens), met niemand kun je beter verdwalen dan met jou! Het heeft
ons vele mooie momenten opgeleverd. Jij bent een echte veldbioloog, die serieuze
veldstudie prima weet te combineren met ongecompliceerde gezelligheid. We hebben
in en buiten het veld onvergetelijk mooie uren beleefd ! Hopelijk kunnen we nog
lang samenwerken!

Jutta (Leyrer), als je samen in de modder hebt gestaan, dan vormt dat een band.
Het begon al meteen met onze avonturen op Schiermonnikoog, toen we verschil-
lende keren met het opkomende water in het verschiet, vast kwamen te zitten in het
verraderlijk zachte wad met onze ‘Gator’. We hebben daarna nog vele veldseizoenen
gedeeld en tegenwoordig ben je op het NIOZ mijn bijzonder gezellige kamergenoot.
Ik waardeer zeer de investering die je hebt gedaan door zo snel Nederlands te leren.
Ik wens je een mooie tijd toe in Australië. Ongetwijfeld zullen de steltlopers ons wel
weer ergens bij elkaar brengen!  

Jan (van Gils), je was er even in het begin van mijn onderzoek, vloog na je
promotie uit, maar kwam vanaf 2007 weer terug op het NIOZ. Vooral in die laatste
fase hebben we regelmatig over aspecten van mijn onderzoek gediscussieerd. De
gesprekken met jou waren altijd zeer leerzaam en inspirerend en ik genoot er enorm
van! Niet minder belangrijk was de gezelligheid die we hadden bij borrels,
congressen, cursussen en andere gelegenheden! Ik vind het geweldig dat je mijn
paranimf wilt zijn!

Kimberley Jean (Mathot), working with you was delightful. Your sense of
humour carried me away. No less did I admire your skills as a biologist. (Dish-
washing abilities could be improved, though). 

Laurens (van Kooten), dank voor de fijne tijd in Mauretanie, en voor je tomeloze
inzet (je hebt je in onze voorjaarsexpeditie heel wat uren alleen moeten vermaken
als ik weer eens achter de computer zat)

Frédéric (Robin), thanks for being my field assistant at Banc d’Arguin. Your
versatile skills as a cook (you brought the French kitchen to the desert), a movie-
maker, a cleaner, and a scientist made our expedition at Banc d’Arguin a memorable
one.

Leo (Maas), jij hebt me een inkijkje gegeven in de boeiende wereld van de aero-
dynamica. Het was een groot genoegen om met je samen te werken. Met vriendelijk
geduld heb je me verschillende fysische en mathematische kwesties weten uit te
leggen!   

Rob (Bijlsma), bedankt voor je frisse suggesties door de jaren heen en voor je
aanstekelijke enthousiasme!
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Mauriene, ik kende je al als student. Maar tijdens mijn promotieonderzoek leerde
ik je kwaliteiten als onderzoeker pas goed kennen. Bedankt voor de fijne samenwer-
king!

Suzanne (Lubbe) en Brechje (Rijkens), jullie namen deel aan het experiment
met de Steenlopers. Ik heb jullie volharding en toewijding bewonderd! Jeroen
(Reimerink), jij vergezelde me zowel in de Waddenzee, op Richel, als later op de Banc
d’Arguin (wat niet de gemakkelijkste exercitie was!). Je was uitstekend gezelschap
en een indrukwekkend evenwichtskunstenaar. Rob (van Bemmelen), ook jij partici-
peerde met veldwerk op Richel. We hadden een bewogen tijd met Kanoeten aan
boord en uit weerbarstige data wist je toch interessante resultaten te destilleren. Ik
beloof je dat we gaan proberen daar alsnog een publicatie van te maken. Jan
(Wymenga), met onvermoeibare inzet hielp je ons met het vangen van garnalen voor
onze ‘logees’. Guillaume, merci pour alimenter les Bécasseaux Maubèches et pour
ton esprit d’à-propos. Maaike (de Heij), ons contact begon met Koolmezen en mondde
uit in de eervolle taak om jouw paranimf te zijn. We zien elkaar minder vaak nu je
wat verder weg zit, maar gelukkig gaat het contact niet verloren. Leuk dat je ook
even meedraaide op Richel! Ben (Gieze), bedankt voor je inzet met modelvliegtuigen
in de Waddenzee. Je hebt heel wat vrije tijd moeten opofferen door ons op de
Wadtoren te vergezellen. Fijn dat we ook daarna contact hebben kunnen houden. Ivo
(van Lanen), bedankt dat je je Sakervalk hebt willen inzetten voor ons veldwerk. 

Ook wil ik de bemanning van de Navicula, in het bijzonder Kees van der Star,
Johan Tuntelder, Tony van der Vis en Hein de Vries, bedanken voor de vaartochten
en de prima verzorging op het schip. Aan het bevel “lepel houden!” heb ik altijd met
volle overtuiging gehoor gegeven! Ewoud (Adriaans), bedankt voor alle keren dat je
ons vervoerde in de Waddenzee. We kunnen altijd op je bouwen! Hopelijk kunnen
we nog een keer samen muziek maken.

De timmerwerkplaats, met name Ruud Witte, wil ik bedanken voor de hulp bij
het vervaardigen van allerlei materialen ten behoeve van de experimenten. Jullie
leverden altijd prima vakwerk. Herman Boekel en Edwin Keijzer van de instrumen-
tenmakerij waren altijd zeer behulpzaam bij het maken van de meest verfijnde appa-
ratuur. Ik was altijd weer onder de indruk wat jullie wisten te fabriceren! Ook dank
aan de mensen van electronica, met name Martin Laan, Sander Asjes en Ruud
Groenewegen! Ook wil ik Hans Malschaart, Wim Pool, Jan Derksen, Bert Aggenbach
en Nelleke Krijgsman bedanken voor hun ondersteuning. Rob Dapper, Joke Mulder,
Hilde Kooyman, Hans van Tuinen, Andrea Keijser, Ramona, Marlies, Marianne,
Jantien en Anneke, dank voor jullie hand-en spandiensten.

Je suis très obligé au Directorate du Parc National du Banc d’Arguin (PNBA),
Antonio Araujo, Lemhaba ould Yarba, Mohamed Camara, Sall Mamadou Alassane, Ba
Amadou Galo, Hassen ould Mohammed El Hassen, et tous les autres contreparties à
Iwik, pour l’hospitalité et la collaboration au Banc d’Arguin. Hassen, merci pour
faire les observations supplémentaires au oiseaux avec radio-émetteur.

Velen droegen bij aan het onderzoek door het aflezen van kleurringen. Met
excuses voor de mensen die ik mocht vergeten, bedank ik: Laurens van Kooten,
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Bernard Spaans, Fréderic Robin, Harry Blijleven, Petra de Goeij, Theunis Piersma,
Nora Spaans, Phil Battley, Chris Kelly,  Jutta Leyrer, Jeroen Reneerkens, Jan van
Gils, Harry Horn, Mark & Jen Smart, Jan Lewis, Kees Oosterbeek, Bob Loos, Klaus
Günther, Miguel Leqocq, Jaap van der Meer, Jan van Dijk, Maarten Brugge, Stef
Waasdorp en Jeroen Reimerink. Several people assisted in taking and/or sorting
benthos samples: Susana Rosa, Maria Dias, Zé Pedro Granadeiro, David Santos,
Theunis Piersma, Bob Loos, Matthijs van der Geest en Jan van Gils. Marc (Lavaleye),
bedankt voor je hulp bij het determineren van Mauretaanse schelpdieren.   

Ook de MEE-groep wil ik bedanken. Allert, Tamar en Matthijs, met jullie voel ik
niet alleen een bijzondere band, maar heb ik ook een band, waarin ook Theunis
speelt. Wat een plezier om samen muziek te maken! Ook de discussies die ik met
jullie had over het vak waren altijd zeer stimulerend. Jaap (van der Meer), bedankt
voor de statistische adviezen. Maarten (Brugge), bedankt voor je ondersteuning in de
laatste fase van mijn labonderzoeken.  François, thanks for helping us out in the lab!
Dick (Visser), jou wil ik bedanken voor de verzorging van de figuren bij verschillende
artikelen; bovendien maakte je van alle losse bijdragen weer een prachtig verzorgd
boekje. Jan (van de Kam), ik heb dankbaar gebruik kunnen maken van jouw
prachtige foto’s. Ze vormden sprekend illustratiemateriaal voor mijn onderzoek.

I’ve always felt home at NIOZ, thanks to the input and atmosphere created by a
number of other nice colleagues that were present over the years such as Kees
Camphuijsen, Anita Koolhaas, Tanya Compton, Micha Rijkenberg, Anne-Claire
Baudoux, Isabelle Smallegange, Phil Battley, Pieternella Luttikhuizen, Jan Drent,
Pim Edelaar, Graciela Escudero, Oscar Bos, Rob Dekker, Louisa Mendes, Joanna
Cardoso, Ben Abbas, Sjoerd Duijns, Jacintha van Dijk, Casper Kraan, Henrike
Andresen, Pieter Honkoop, Sander Holthuijsen, Jeremy Smith, Sylvia Santos, Sofia
Saraiva and Ulrike Fallet. Thank you!

Bernard (Mulder), jij bent op de achtergrond, als belangstellende leek, als ik het
zo mag zeggen, bij mijn onderzoek betrokken geweest. Het is onze langlopende en
dierbare vriendschap die mij ertoe bracht jou als paranimf te vragen. Fijn dat je
hierbij betrokken wilt zijn!

Tenslotte, lieve Inge. Ik noem je als laatste, maar je bent de eerste. In feite heb jij
de poort naar dit avontuur opengezet. Jouw betrokkenheid bij de dingen die ik doe,
en alle fijne dingen die we samen doen, zijn van onschatbare waarde. Gelukkig
konden we de vele tijd die ik niet thuis was, wat compenseren door langer samen te
zijn gedurende onze avontuurlijke reizen. Bedankt voor alle ruimte die je me hebt
gegeven!

Richel, 15 september 2010

196 ACKNOWLEDGEMENTS



197




