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Een woord van dank

Previous page: sunset in the Timbavati.



Het verhaal van mijn PhD eindigt waar het begon, 8 jaar geleden in dit onderzoeks-
station in Hluhluwe-iMfolozi Park. Of misschien misschien al wel veel eerder, op de
lagere school, toen we de opdracht kregen een herbarium aan te leggen en ik met
precisie alle planten die op onze boerderij groeiden ging inventariseren. Een botanist
in hart en nieren! Hoe het ook zij, in 2002 ging ik samen met Joris naar Zuid-Afrika
om onderzoek te doen, hij begon met een promotieonderzoek aan grote herbivoren,
ik deed onderzoek aan de enthnobotanie van de Zulu’s en de bescherming van
‘muthi-planten’. Eenmaal aangekomen in Hluhluwe bood Joris’ promotor, Han Olff,
aan om samen een aio-voorstel in te dienen bij NWO-WOTRO en te komen werken
binnen zijn nieuw op te richten groep in Groningen. Dit was een ongekende kans die
ik met beide handen aangreep! Het onderzoek zou gaan over een invasieve plant die
een groot probleem vormde in het park en letterlijk de hele savanne overgroeide.
Het duurde vervolgens nog anderhalf jaar voordat alle financien rond waren en ik
daadwerkelijk kon beginnen. Achteraf bleek dat er in 2002 twee voorstellen over de
invasie van Chromolaena odorata in de laatse ronde van WOTRO terecht waren
gekomen en op dat moment de enige 2 wereldwijd!? Erg toevallig en ongelukkig
voor mij, want mijn voorstel werd afgewezen. You were the lucky one, Joshi and I
really like the work you did, it is cited throughout my thesis. Gelukkig maar dat de
finaciering uiteindelijk rond gekomen is en halverwege 2003 kon ik beginnen met
mijn onderzoek dat uiteindelijk tot dit proefschrift heeft geleid.

Natuurlijk heb ik dit allemaal niet alleen gedaan en er zijn veel mensen die ik
hier wil bedanken. Allereerst natuurlijk mijn promotor Prof. Dr. Han Olff, zonder wie
dit proefschrift er niet zou zijn geweest. Han, we hadden zo onze strubbelingen
samen, maar ik wil je op deze plek enorm bedanken voor al je steun. Ik herinner me
in het bijzonder een moment in het veld in 2006 toen een studentenproject misge-
lopen was en ik het allemaal niet meer zag zitten. Stilzwijgende steun deed
wonderen! Nogmaals ontzettend bedankt dat je in me geloofde en me destijds de
kans hebt gegeven een promotieproject op te zetten en vooral bedankt voor al je
waardevolle en creatieve ideeën, die de basis vormen van dit proefschrift. Dan dank
aan mijn externe adviseur, Prof. Dr. Ir. Wim van der Putten. Wim, bedankt dat me
destijds op het spoor zette van onderzoek naar boven- en ondergrondse interacties.
Ik heb dit deel van mijn proefschrift met veel plezier uitgevoerd en hoop dat het
ergens in de nabije toekomst een vervolg gaat krijgen. Furthermore I want to thank
Prof. Dr. D.M. Richardson, Prof. Dr. Ir. W.H. van der Putten and Prof. Dr. H. de Kroon
for the time and effort to read my thesis.

Dan ons geweldige veldteam, SABRE. I want to thank Nonhlahla Mbatha, Khanyi
Mpandza, Johan Ngobese, Sinenhlahla Mhlongo, Sipho Khumalo, Emmanuel
Buthelezi, Thobile Shelembe, Russel Xaba, Thabani Gumede, Mbhekiseni Khumalo
and Redphus Mhlaba. All of you helped me to collect a great quantity of data that
proved invaluable for the completion of this thesis, many thanks for that!! I always
greatly enjoyed your company and going out into the field together! Chewing
chicken feet for breakfast in the back of the car while driving to our Maphumulo site
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I will definitely not forget! Russel, I’m honoured that you named your little girl after
me and it always makes me happy to think about my little African namesake.
Nonhlahla and Khanyi, a special thanks to both of you. You stayed with SABRE for
many years and became like sisters. I remember you as two strong women that
always kept up the good spirit and greatly admire you for this. Nonhlahla, you
became a detective with the police force and Khanyi, you’re transferring your great
botanical knowledge in Kruger National Park and I’ve seen you name in the
acknowledgements of many talks at the most recent KNP Networking Meeting! I’m
glad that both of you are doing so well in your new jobs and Khanyi, I hope to see
you often when we come to Kruger! Ngiyabonga kakhulu! Sala kahle!!

I want to thank Ezemvelo KZN Wildlife, for approving my research proposal and
allowing me to work in Hluhluwe-iMfolozi Park. A special thanks to everyone at the
Hluhluwe Research Centre. Dave Balfour and Sue Janse van Rensburg for showing
the need for my project and thereafter greatly supporting it. Ruth and Owen
Howison, thanks for being great friends and having us stay in your house and family
on many occasions (Skyla and Caleigh thanks for putting up with our headstrong
Noah…). Also thanks for many interesting discussions as fellow Chromolaena-
researchers. Abednigo Mkwanazi, Baba Abednigo, thanks for all your help, nick-
names and jokes! I’ll remember the ‘I’m good, but not so good’ and other unique
statements, and will cherish the name you often used for me, ‘Makhoti’. You taught
me my species; trees, forbs, grasses and whenever you see me coming now with yet
another plant, you seem to try to hide, I wonder why… Tamalina, thanks for being
our second mother and taking such good care of us. For Noah you will always be his
gogo. Solani, thanks for keeping the office tidy and especially for helping me with
identifying forbs. Dave, Heleen, Bheka, Bheki, Erik, Kate, Johan, Sicelo, Lulama,
Zethu and Robin thanks for having made and making the office a nice place to work
and answering my questions or helping out in the field. Thanks also to William Bond
and the ‘Mellon’ staff, for helping with the Maphumulo fire experiment. From the
management I want to thank the (ex) conservators: Yoliswa Ndlovu, Sihle Nxumalo,
Pete Hardley and Craig Reid and the section rangers: Jabulani Ngubane, Dirk Swart,
Dave Robertson, Emile Smith, San Mary Ras and Paul Haverman for allowing and
facilitating my research. A special thanks to Jabulani, together with Johan you were
‘the last men standing’ in the firebreak and saved my Maphumulo fire experiment
from burning completely.

A special thanks to the ‘Dungbeetle’ community that provided us with a home for
over 3 years. Many people came and went. I specifically want to mention Wendy,
Cathy, Jan, Luca, Max, Bernie, Matt, Nicole, Eelke, Cleo, Krissie, Nikki, Liz,
Thadaigh, Michaela, Glenn, Anna, Helena, Alice, Annelies, Marjan, Lisa, An, Carla,
Janita, Robert, Julia, Claire.... Thanks for being a second family, many nice dinners,
a beautiful gourmet week, many many cups of tea, crazy Boss-nights and other
adventures!! You made working here really, really special and I left behind a piece of
my heart in this place. 
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Veel studenten hebben bijgedragen aan mijn proefschrift in de vorm van een
afstudeervak, zowel in het veld in Hluhluwe als in de kassen in Groningen. Margreet
Drijfhout, Kelly Elschot, Jelger Herder, Maarten van Hoppe, Nicola Stevens, Kobus
Boeke, Shaun McLennan en Frank Bos, bedankt voor jullie inzet! 

Daarnaast hebben vele studenten en niet-studenten op andere manieren bijge-
dragen aan dit proefschrift. Ik denk hierbij aan Hilco Jansma, Aafke van Erk, Robert
Buitenwerf en Joyce van Dorssen voor hun hulp bij het veldwerk en de studenten
van de University of KwaZulu Natal, die me in 2004 geholpen hebben vele trans-
ecten te lopen door het park om Chromolaena te inventariseren. Esther, enorm
bedankt voor al je hulp bij het oogsten van mijn Phumzumlomo competitie experi-
ment tijdens mijn laatste veldseizoen in 2007. Je weet wat het is een proefschrift af
te ronden en accepteerde daarom de complete waanzin die zo’n gigantische oogst
met zich meebrengt. Ik denk met ontzettend veel plezier terug aan die mooie tijd dat
je bij ons verbleef in Dungbeetle! Ook zal ik nooit vergeten dat er op mijn eerste
werkdag op het BC, op 6 januari 2003, een cadeautje aan mijn deur hing, iemand
was niet vergeten dat het die dag mijn verjaardag was...

Ik heb altijd met ontzettend veel plezier gewerkt bij COCON en wil daarom
iedereen enorm bedanken dat jullie vele jaren voor een leuke werkplek gezorgd
hebben. Wat ik vooral meeneem in mijn herinnering zijn de vele gezellige koffie-
pauzes en lunches, erg belangrijke momenten om inspiratie op te doen om weer
flink aan de slag te gaan! En natuurlijk niet in het minst belangrijk vanwege het
zwaar benodigde stukje chocolade... In het bijzonder dank aan mijn collega PhD
studenten en postdocs op de bovenste verdieping in het verste hoekje van het Biolo-
gisch Centrum: Roos, Esther, Dries, Mineke, Alma, Frank, Agata, Maarten, Renée,
Irma, Patrick, Chris, Nicole, Cleo, Sanne, Maarten, Verinne, Ciska, Jan, Joris, Verena,
Bernd, Nina, Alejandro, Erustus, Grant and Mike. Bedankt voor alle waardevolle
discussies, vrijdagmiddagborrels en gezelligheid. Rampal, Jan en Jelte, bedankt voor
de extra wetenschappelijke ondersteuning die ik soms nodig had. Mijn dank gaat
ook uit naar alle ondersteunende staf. Jacob, bedankt dat je me wegwijs hebt
gemaakt in de wereld van de kasstudies, Nelly, bedankt voor de labondersteuning,
Jan, bedankt voor alle hulp bij computeraangelegenheden en interessante voetbalfei-
tjes, Yzaak, bedankt voor interessante discussies over de koffie, Marjan, Joyce en
Ingeborg, bedankt voor het zijn van een vraagbaak voor alle mogelijke dingen die je
maar tegenkomt tijdens een promotie. Ik dank Dick Visser voor de lay-out van het
proefschrift en alle figuren in het proefschrift. A special thanks to my partners-in-
science in the field, Joris, Nicole, Verinne en Cleo, thanks a lot for making SABRE a
wonderful team to work in. Tenslotte, (ex) collega’s en vriendinnen, Verinne, Roos,
Ciska, Cleo, Nikki, Wendy en Esther, bedankt voor jullie vriendschap/thanks for your
friendship. 

Tweemaal emigreren en het krijgen van een baby tijdens het schrijven van een
proefschrift, versnelt het toch al lang- en moeizame schrijfproces niet. Ik had
gepland dat ik grotendeels klaar zou zijn met schrijven voor ons vertrek naar Bialo-
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wieza, Polen, in januari 2008, maar de werkelijkheid bleek anders. In plaats van te
schrijven belandde ik halverwege 2007 in de ziektewet met nog 3 hoofstukken te
gaan. Gelukkig kreeg ik ontzettend goede medische begeleiding van mijn bedrijfarts,
chiropractor en het pijnteam in het revalidatiecentrum Beatrixoord. Mijn enorme
dank gaat uit naar jullie! Jullie hebben me geholpen om al na een half jaar weer fit
genoeg te zijn om m’n proefschrift op te pakken. Speciale dank ook voor Jan van der
Burg, Esther Chang en Roos Veeneklaas, die toen ik weer begon met schijven veel
van het intensieve computerwerk overgenomen hebben.

Because of all this I ended up writing most of my thesis at the Zak/lad Badania
Ssakóv, the Mammal Research Institute in Bia/lowie·za, in the eastern-most corner of
Poland and I could not have dreamt of a better place to write up! With unlimited
access to the most beautiful forest of Europe, no distractions whatsoever and many
nice people to share ideas and PhD-writing stress, the thesis really got going again. I
want to thank all the people at the MRI for their support and proving me a stimu-
lating work environment. A special thanks for allowing me to attend your seminars
with a little baby! It really helped me to continue writing after Noah was born. A
special thanks also to Bogusia and W/lodek for your support and allowing me a work-
space at MRI, Dries and Marjola for being great friends and neighbours and Matt
and Gina, Marcin, Rafa/l, Graham and Michelle, Paulina, Iwona and Irek, Kamil,
Magda and Kryçek, Sylvia, Tomek, Robert and Gosia, Maren, Mirte and many others
for the nice parties and Friday afternoon beers! I thoroughly enjoyed our 1,5 years in
Bia/lowie·za and I definitely left behind a piece of my heart in Bia/lowie·za as well.
We’ll try out absolute best to come and visit as much as possible for many years to
come!! Dzieckujec bardzo!!

Nearly finished, but not quite, we had to emigrate again, this time to Norway in
June 2009. I want to thank prof. Nils Chr. Stenseth for immediately offering me a
workspace in his lab, the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis. Tusen
takk!!

Tenslotte wil ik de mensen bedanken die het dichtst bij me staan en die we vaak
achter moesten laten op onze reizen, maar die ons desalniettemin bleven steunen en
die we overal ter wereld blijven ontmoeten, Alex en Elsje, Verinne en Jelmer, Esther
en Nico, Igor en Linda, Jorit en Ellen, Ties en Nina, Peter en Alyssa, Jelle en Petra,
Kees en Evelien, Rik en Yvette, Robert en Leona, Charlotte, Romy, Roos, Ciska en
Henk, Cleo en Jan, Nikki en Robert, Wendy en Yathin, Sabine en Steve, bedankt voor
een gedeeld verleden en op een gedeelde toekomst! Thanks for a shared past and to
a shared future! Sabine, your friendship means a lot to me! With you I can share
anything and you are always there for me! I’m so sad that you can’t make it to The
Netherlands in June, but I’m so incredibly happy with the reason that you won’t be
able to come. You will be my honorary paranimpf and because the defense will be on
your birthday, you will have a special place during that day!

Mijn familie, papa en mama, Frank en Dennis, jullie moeten soms doodsangsten
hebben uitgestaan, als ik weer eens alleen op reis ging en het allemaal niet zo
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soepeltjes verliep. Bedankt dat jullie altijd voor me klaar staan en me overal op
komen zoeken!! Dinxperlo blijft mijn thuis, waar ik ook naartoe ga! Mijn oma’s en
Marijke, jullie hebben de afronding van dit proefschrift helaas niet allemaal meer
mee mogen maken, maar jullie zijn en blijven heel speciaal voor mij! Harrie en
Annie, Yvonne, Ferry, Kemy en Loena, Oma Braam jullie maken Brabant die veilige
haven waar we altijd op terug kunnen vallen, dank daarvoor. Families Cromsigt en
Braam, ik vind het heel speciaal dat ik in Brabant in twee van zulke warme grote
families terecht ben gekomen en het betekent veel voor me dat jullie me onvoor-
waardelijk in jullie midden opgenomen hebben!

Noah, je bent nog te klein om het te beseffen en vind het nu waarschijnlijk niet
meer leuk dat mama altijd moet werken, maar je bent mijn belangrijkste motivatie
geweest om dit proefschrift snel af te ronden. Elke dag dat je naast mijn bureau in de
box lag, was er één van geluk! Maar je bleef natuulijk niet in je box en daarmee
vormde je een geweldige deadline: zodra je ging lopen moest het proefschrift af zijn!
Ik vond het heel speciaal dat ik de afgelopen 1,5 jaar elke dag volledig met je door
mocht brengen! 

Joris, jij bent mijn steun en toeverlaat. Mensen onderschatten vaak hoe ontzet-
tend belangrijk de rol van de partner is in het afronden van een proefschrift. In jouw
geval helemaal, omdat we de hele route samen hebben afgelegd en je daarom in
bijna elke voorgaande alinea genoemd wordt. Door jouw nietaflatende steun, het
overnemen van Noah zodra je thuiskwam uit je werk en je onvoorwaardelijke liefde,
is het proefschrift geworden tot wat het is. Dank voor alle mooie jaren samen en dat
er nog vele mogen volgen! De lucht zit nog vol dagen!

Mariska te Beest Hluhluwe, 18 maart 2010
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Top: helping mommy writing her thesis in Bia/lowie·za, Poland. Bottom: Bia/lowie·za National Park.   




