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“Een nieuw jaar, een belangrijk jaar dat begint met waarschijnlijk de moeilijkste
beslissing uit m’n leven..... gisteren stuurde Henk Visser mij een mailtje dat hij
waarschijnlijk de WOTRO-beurs zou krijgen..... het was een voorbode, een opzetje
dat werd afgemaakt door Les Underhill..... na wat vriendelijkheden en kennisma-
kingen over en weer begon Les over mij. En over de AIO-positie. En vooral over de
combinatie van die twee. En dan ook nog eens erg enthousiast..... het kwam erop
neer dat hij erg graag zou willen dat ik die AIO plek zou ambiëren..... deze lofrede
maakte mij trots en ongemakkelijk op hetzelfde moment..... tja, en daar zit ik nu,
beseffende dat ik nooit de juiste beslissing kan nemen, wat ik ook zal besluiten.....
als ik vrijgezel zou zijn had ik onmiddellijk ja gezegd. Het avontuur en de mogelijk-
heden lonken dan te sterk..... WAT TE DOEN?”

(Fragmenten uit mijn dagboek, 1 januari 2004)

Met dit proefschrift komt er een einde aan mijn “dubbelleven”; vier jaar lang heb ik
mijn tijd en aandacht verdeeld tussen een leven in Groningen, in Kaapstad en op
mijn eilanden. Ondanks dat dit een behoorlijke impact heeft gehad op mijn persoon-
lijk leven, ben ik ervan overtuigd, achteraf, dat het de juiste beslissing is geweest om
dit project aan te gaan.

Tijdens een boottocht vanaf Bird Island, na mijn laatse veldwerk in Zuid-Afrika,
raasde ik met 60 km/uur over het water, en zag ik naast het vasteland ook het einde
van mijn proefschrift op me afkomen. De wind raasde door mijn hoofd, samen met
alle mooie herinneringen aan het veldwerk en aan alle mensen die ik heb ontmoet in
de vier jaren ervoor. Een uur lang heb ik lekker zitten wegdromen. Vandaag, na bijna
twee jaar achter mijn computer, zijn de herinneringen aan het eilandleven behoorlijk
verdwenen. Gelukkig heb ik afgelopen week de documentaire ‘The Great Tide’ uit de
serie ‘Nature’s Great Events’ (BBC) gezien, over mijn Jan-van-genten. En toen wist ik
weer waarom ik al die jaren met zo veel plezier heb gewerkt. Het werken in de
Benguela, op die indrukwekkend mooie eilanden, is iets dat niet veel mensen kunnen
meemaken en wat ik nooit zal vergeten.

The first person I have to acknowledge and thank for all the help he gave me is
without any doubt René Navarro, my dear friend and colleague. From the first day I
arrived in South Africa, until the final stages of my thesis, I could always disturb him
to ask for help. Considering the numerous times I dropped by in his office and the
millions of e-mails I sent him, I needed quite a bit of help. His kindness, helpfulness
and friendship made my trips to South Africa always something to look forward to. I
think back with great pleasure on our times in the field, drinking the “vino inbe-
twino”, the hours behind the computer working on our program, our walks, the
beers, the week in Grotto Bay and everything else. Thanks René, and I am sure we
will both be Dr. Gannet soon!
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Na het overlijden van Henk Visser hebben Serge Daan en Joost Tinbergen de
begeleiding van mij en mijn project op zich genomen, ondanks hun eigen drukke
werkzaamheden. Het lijkt mij moeilijk om intensief betrokken te raken bij een
bestaand project waarvan alle gegevens al verzameld zijn. Zowel Serge als Joost
hebben daar nooit een probleem van gemaakt en hebben een enorme bijdrage gele-
verd aan dit proefschrift. Serge behield altijd het overzicht en wist mij vaak in een
eenvoudig schema de hoofdlijnen van de hoofdstukken of het proefschrift duidelijk
te maken als ik zelf verdwaald was in de details van mijn gegevens of denken. Joost
wilde altijd het fijne weten over het gedrag van die Jan-van-genten van mij. Hij
dwong mij na te denken en om altijd biologische verklaringen te vinden. Dit heeft de
kwalitiet van mijn proefschrift enorm goed gedaan. Bij de gelegenheden dat we alle
drie aanwezig waren bij onze dinsdag-ochtend-afspraak heb ik vaak veel geleerd
door gewoon te luisteren naar de discussies tussen Serge en Joost over mijn data.
Allebei enorm bedankt!

Les Underhill was not involved with the project during the last year, but I am very
grateful for his help in the first few years of my project. I appreciate his help with the
growth analysis, with the logistics of the project, and his general supervision. I could
always drop by in his office for a question and, although his statement that he knows
to find everything in his office, somewhere hidden amongst the huge piles of papers
and fieldwork equipment, should still be a logger of mine. Despite a frustrating last
year, it was a great pleasure for me to work at the ADU, both scientifically and
socially, thanks Les.

In het veld heb ik hulp gehad van vier studenten, zonder wie het project een stuk
moeilijker en eenzamer zou zijn geweest. Het is moeilijk om met twee relatief onbe-
kenden op een onbewoond eiland van een paar hectare te moeten leven en werken,
maar het is steeds weer verbazingwekkend goed gegaan. Met Martijn ‘Dr. Living-
stone’ Perk ondernam ik mijn eerste expeditie naar Namibië en er wordt nog steeds
over hem gesproken. Met Allert Bijleveld heb ik veel potjes yahtzee gespeeld, en
verloren, soms iets te veel gedronken en mijn enige, en laatste, experiment gedaan.
Jildou van der Woude en Fleur Hermanides hadden de pech dat de Jan-van-genten te
laat waren met broeden, wat hun projecten bijna onmogelijk maakte. Maar allebei
hebben ze hun onderzoek goed afgerond en genoten in Zuid-Afrika. Dank jullie wel,
alle vier, voor jullie hulp en gezelschap. Ik hoop dat jullie het ook een onvergetelijke
ervaring hebben gevonden.

South Africa
From the first day I arrived in Cape Town, I felt welcomed and home. The beautiful
city of Cape Town, with its mountains, its wonderful people, the beaches, the wines,
the sun and its vibrant city life, will always have a special place in my heart. A few
people were very important for me and made me feel at home far away from home.
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In Cape Town I was always welcome to stay in the garden house of the Reelers to
become part of their family. Doug, Beulah, Matthew and Bronwyn, despite Norah
Jones, my tooth-paste emptied all over the bathroom the night before I went to one of
the islands, the endless hours I had to endure listening to the first song ever Doug
could play on his marimba, and the minefield I had to survive going to the toilet in
utter darkness, I enjoyed every minute of it! Thanks for all the picnics, walks, meals,
chats and love. Also a big thank you to Annette and Nathania for the lively company
and interesting discussions during the many nice meals I had with you and for your
hospitality during my last stay in Cape Town. Sue Kuyper did not only help me at
the ADU with all the admin and logistics, but was also a good friend, always willing
to have a coffee with me and listen to yet another drama in my love life. I enjoyed our
walks, talks and the teasing. I was always happy that she found me an office,
whether it was the Map room or the broom cupboard. An important friend was
Marta de Ponte Machado (just for the beauty of her name I write it down
completely). I enjoy thinking back on my neighbour from the other island with
whom I had a ‘walky-talky’ date at eight and who I sent dramatic text-messages.
Thanks for all the nice talks we had, and the wise words that made me think about
many things. I hope to see you soon! At the ADU a cheers to the guys with whom I
went ‘a bakkie doen’; Vince, Michael, Marius, David and Leo. Marja, thanks for
offering me a lift for three years, Linda for being such a nice office mate (despite ALL
the phone calls I had to endure), and Doug and Res for letting me help them in the
field (I will never forget the ringing of sacred ibises). A further thanks to Aeshita,
Trineke, Tony, and Dieter.

For my fieldwork at Malgas and Ichaboe I got a lot of help from several people. At
SANParks I would like to thank Nick Hanekom for his help with the permits and
Pierre Nel for being so helpful with organising the lifts to Malgas and his interest in
our project. Thanks to Edy for his interesting stories and the rangers (like Andrew,
old Jan, young Jan) for their company on the island during our first year. A special
thanks to ‘Shaft’ for an unforgettable crazy boat-ride to Malgas and Leon for an
unforgettable crazy night on Malgas! Keith Davidson always managed to get us onto
Malgas when we could not fetch a lift with SANParks. Thanks to skipper Hugo
Lambregs, who was brave enough to row me to the jetty in his dinky, despite the
apparent danger, leaving me dangling from the ladder with the ice-cold Benguela
underneath. On Malgas we often had the company of Bruce and Leshia and I learned
a lot from their ways of collecting data. Thanks a lot for sharing your data with me
and allowing me to help you every now and then, so I could practice my skills.
Thanks also to Rob Crawford for his advice on several occasions and MCM for
allowing us to stay in their accommodation. Newi, it was great to have spent some
weeks together on Malgas and thanks for being a worthy opponent in our windy
competitions. Maria, thanks for making me happy again, even when it was such a
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short time. I enjoyed my visit to Cádiz and wish you good luck in the future.
Furthermore, there were several people with whom I lived on the island during
different stages of my fieldwork and all of them made the stay ‘gezelliger’; Yan
Ropert-Coudert, Sue Lewis, Gregoire Kuntz, Selma Sari, Jérôme Fort, Thierry
Lengagne, Peter Ryan and Ahmed Saeed. Not coincidentally most of these people
were French. The group of David Grémillet also worked on Malgas during my
project and we managed to compliment each other’s research, despite using the same
techniques. I hope that we will manage to collaborate in the near future to make the
most of our data. Thanks David for all your help and advice.

I conducted part of my fieldwork in Namibia. Thank you Jessica and Jean-Paul for
helping us out with organising the research permit, helping me organising my first
trip to Lüderitz and for showing an interest in our work. During all our nights in
Lüderitz we stayed at Lüderitz Backpackers, and Marie always managed to arrange a
nice room for us, my car, and our equipment. Thanks to Benedict Dundee, Kathie
Peard and Colette Gobler for arranging our trips to Ichaboe and Sakki and his crew
for putting us safely on Ichaboe. Unfortunately, I will never forget the many hours I
spent green of seasickness on the !Anichab, and I am sorry for the extra cleaning you
guys had to do. On the island I spent many hours talking with Tony Delport. Tony
did a great job in making our stay as pleasant as possible, helping us out whenever
needed and providing an environment in which I worked with great pleasure. I also
enjoyed all the braai’s, the beers we could save and all the Christmas and New Year
celebrations. Sea-Bee and Neville were great company and with both I shared many
hours of football and music.

And finally, without being melodramatic, thanks Lorien. We shared so much, but
in the end we did not share the final stages of each other’s project. I learned a lot from
you, and from our work and life together. I hugely enjoyed all our trips to the islands,
the many beers in many different pubs in several countries, our heated discussions in
which we could not explain each other that we were actually feeling the same, all the
bridges we crossed, and the good life in France, South Africa and Holland. I hope
you will find the job that you will enjoy and will make you happy.

Nederland
Ondanks dat ik me soms een beetje een buitenbeentje voelde, heb ik met veel plezier
in de groep Gedragsbiologie gewerkt. Ton Groothuis doet enorm zijn best om naast
een wetenschappelijk stimulerende omgeving, ook een omgeving te creëeren waar
het plezierig werken is. Dat lukt prima. Bonny en Roelie waren zo aardig mij te
helpen in het lab toen ik mijn veertjes moest sexen. Ik vond het best leuk in het lab en
dat komt ook door de vele leuke gesprekjes met Bonny en Roelie. Bernd Riedstra
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de titel van dit proefschrift. Zijn eerste
suggestie “Fish, foraging and fucking in filthy fish fuckers” vond ik iets te
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gefrustreerd overkomen, maar zijn laatste suggestie was redelijk briljant. Dank! Dank
ook aan Simon Verhulst en Cor Dijkstra voor enkele discussies over mijn werk.

We hebben geprobeerd onszelf als AIO’s wetenschappelijk te stimuleren door
over elkaars werk te discussieren, maar eigenlijk is dat zelden echt gelukt. Ofwel we
zijn niet zo wetenschappelijk als we denken, of zijn allemaal erg onzeker over ons
eigen werk, of hebben weinig vertrouwen in het commentaar van de anderen. Ik had
schijnbaar weinig gêne en ben dankbaar voor al het commentaar van jullie op al die
halve versies van mijn manuscripten. Special thanks to my office mate Kris, who
made my stay in room E0030 everything but boring. Numerous noises came unex-
pectedly from the other side of the room; a snort, a sudden loud laugh or a ‘what the
hell!?’. I appreciate the many talks we had about (our) research, (our) supervisors and
(our) personal goals in life. Big thanks for always willing to make some time when I
needed help improving my clumsy English. Martijn en Vivian ook bedankt voor
commentaar op verschillende stukken van mij en de vele gesprekken die we samen
hebben gevoerd. Besides colleagues, we were also friends (besides my real friends of
course). The Monday nights in the 3 Uiltjes often involved too much alcohol (I
suppose Serge and Joost now find out why I was not always sharp on Tuesday
morning) and too many heated discussions. But these nights mainly involved many
good times, silly conversations and much inspiration for ‘stukjes’. Thanks Sara,
Kristina, Vivian, Kristin and Martijn, the ‘3 Uilen-gang’. Other AIO’s or post-docs
that were part of my life in Haren were Lobke, Peter, Bernd, Sandra, Egbert, Christina
and Martina. Nogmaals bedankt Martijn, dat je mij vaak de gelegenhad gaf je alle
hoeken van de pingpong tafel te laten zien (moehahaha). Ik zal je niet meer van het
werk afhouden met pingpongen, dus jij kunt nu ook promoveren! Dick Visser
bedankt voor het omtoveren van mijn dokumenten en figuren in dit mooie proef-
schrift.

In Groningen heb ik het al jaren goed naar mijn zin, zowel kwa werk als ook in
mijn persoonlijk leven. In de afgelopen jaren zijn veel dingen veranderd; vrienden
kregen relaties, kochten huizen, gingen trouwen, kregen kinderen of bleven vrijgezel.
Het uitgaan werd minder, de whiskies duurder en het leven anders. Ik had al die
vrienden nodig tijdens mijn maanden in Nederland en ben enorm blij met ze alle-
maal. An en Ro, bedankt voor alle keren dat ik bij jullie kon logeren en me uit kon
leven in de tuin. Die droom van jullie had er kunnen komen; als jullie me niet steeds
mijn eigen kuilen hadden laten dichtgooien, dan had ik de eerste parkeergarage van
Schildwolde inmiddels wel uitgegraven. Marten veranderde van iemand die alleen
boterhammen met smeerworst en Heinz tomatenketchup eette, in iemand die nu
alleen nog thee met honing drinkt. Wat is beter? Desalniettemin is het een goede
vriend en waardeer ik de biertjes die we samen drinken. De zondagavond met pizza
en voetbal, en soms Jeroen of Marga, is, afhankelijk van wat Ajax en die *@%$&#
Brabanders doen, altijd leuk. Jeroen bedankt voor de vele avonden uit en de biertjes
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die we hebben gedronken. Dank ook aan Marius en Meinie voor hun gastvrijheid in
al die jaren. Fanny, ik had gehoopt met jou dit avontuur te beginnen en tot twee keer
toe heb ik gedacht dat we dit avontuur samen zouden eindigen. Ik had het mis. Er is
een aantal kroegen in Groningen dat mij sinds 1999 mag verwelkomen. In ‘De Kar’
heb ik veel heel energie verbruikt en opgedaan met het dansen op het ritme van
goede muziek en frustraties, en in ‘The Tramps’ was het altijd leuk een biertje te
drinken met goede muziek op de achtergrond. Verder bedankt aan alle Veltlieden
met aanhang (in de breedste zin van het woord), Alwin en Joa, Marloes, Chris, Han
en Jessica. Bedankt Jeroen voor de vele uren die we samen in het veld hebben doorge-
bracht, de discussies die we later hebben gevoerd en onze vriendschap. Maurice, al
twintig jaar ben ik blij met jou als mijn vriend en ik hoop dat ook de evolutie jou
aanspreekt. En Esther, het was kort, maar ik denk dat het voor ons beiden op een
belangrijk moment was, dat ik met niemand anders had willen delen. Ik ben blij dat
we goede vrienden zijn gebleven. Vivian, thanks a lot for your friendship, our special
music-nights, talking about all personal and work-related stuff, your unpredictability,
dancing the night away while getting completely and utterly wasted, and for your
love. Good luck, wherever you go.

En verder is er natuurlijk mijn familie waarbij ik steeds welkom was in
Amersfoort of Maastricht en van wie ik altijd met zeer veel plezier de brieven en e-
mails in Zuid-Afrika heb gelezen na een week of maand in het veld. Dank aan mijn
ouders, oma, Elles en Suzie en hun mannen, en kleine Stijn.

A general thanks to music, alcohol, books, nature, good food and football! 

But in the end there was only one person who was there for me all the time,
during all the fieldwork, all the hours behind the computer, and during all the frus-
trations I had working with modern techniques. Who was there in each pub I visited,
suffered each failure in love with me, was there on the rocks of Malgas enjoying the
view and my thoughts on life and work, and spent many great moments with my
friends. The most unreliable companion I had, but who I trusted like on one else.
Cheers mate! Let’s start a new adventure.

Gauw tevreden zijn is een gave
maar ver kom je er niet mee.

En dat is maar goed ook,
want als je ver komt

moet je een heel eind teruglopen.

- Bob den Uyl
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