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Dankwoord - Acknowledgements



Dan nu het gedeelte van het proefschrift dat door de meeste lezers als eerste gezocht
zal worden, waarschijnlijk vanwege de volgende redenen. Ten eerste is een proef-
schrift zelden het werk van alleen de promovendus, zeker niet in het boekje dat u nu
in handen hebt. Ten tweede leert de lezer van het dankwoord doorgaans meer over de
schrijver van het boekje dan uit de wetenschappelijke hoofdstukken naar voren komt.
Ten derde wil een deel van de lezers controleren of hij/zij wel vernoemd wordt in het
dankwoord. In het licht van het laatste, mijn oprechte excuses aan een ieder die ik
vergeten ben te noemen.

Karen is degene van wie ik de meeste steun heb gekregen, niet alleen in de vorm van
hulp bij analyses en het verbeteren van manuscripten, maar vooral door liefde en be-
grip. Waar we in de toekomst zullen wonen en wat voor werk we dan hebben zullen
we wel zien, zolang we maar samen blijven met ons kleine Lieske. 

Uiteraard dank aan mijn promotor Jan Komdeur die mij deze prachtbaan bezorgde en
me de vrijheid gaf in mijn werk die ik nodig had. David Richardson, my co-promotor,
not only significantly improved my manuscripts, but also was a great help in the field
and always ready to relate some bizarre anecdotes. Dank aan de andere ‘Seychelles
Warbler-managers’ Lyanne, Janske, Kim, Ian, Jarrod, Arno, Oscar, Mark en de vele an-
dere veldwerkers die lang voordat ik met dit onderzoek begon data hebben verzameld
die ik heb gebruikt. En uiteraard “golden hands” Marco voor de lab analyses. Ook
dank aan alle collega’s in de dierecologie groep voor het creëren van een geweldige
werkomgeving. Suus Bakker bedankt voor het altijd zorgvuldig afhandelen van de
materiële kant van het geheel. Dick Visser verzorgde de lay-out van dit boekje en
heeft me daarmee veel ‘Microsoft-frustraties’ bespaard, bedankt. Frits, dank je voor
alle bakkies koffie om half elf.

Besides granting us permission to work on Cousin, the people at Nature Seychelles,
especially Rachel Bristol were of great help in any type of logistics, from arranging
transport to cutting mistnet poles. The Nature Seychelles staff on Cousin island made
us feel at home and prepared many a good grilled fish-feast. Jock and Janine
Henwood of Cousine island were brilliant hosts and always ready to give us a lift in
the motor-boat. The Mason family and Camille Horeau provided accommodation and
pleasant company on Denis island. Gay Monins always extended a warm welcome in
her house on Mahé island, Seychelles. A place to relax and enjoy the setting sun from
that beautiful veranda, before or after fieldwork periods. Thanks everyone!

Mijn familie heeft me altijd gestimuleerd om het werk te doen dat ik leuk vind. Ook al
snapten ze misschien niet altijd wat ik precies aan het doen was, altijd was er oprechte
belangstelling voor mijn werk. Bovendien heeft ‘ons pa’ mijn voorliefde voor de natuur
en vooral voor vogels aangewakkerd en daarmee de allereerste aanzet tot dit boekje
gegeven. Broer Hein bedankt voor het corrigeren van de Nederlandse samenvatting.
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Plezante momenten buiten werktijd heb ik te danken aan velen. De jongens uit de
‘Riel gang’ bestaande uit Dirk (D-lovers), Hein (Anus), Tim (Horny-T), Boy (B double-
U), Ron (Rony-Pony) en Ruben (Slubee). Altijd klaar voor een avondje onvervalst la-
chen om ranzigheden. De (ex-) Utrechtenaren Chris, HP (Hans-Peter), Thomas,
Gerlach, Ed(ward), Bas, Tom, Floris en Michiel. Veel spelplezier, sigaren en bier.
Vrienden uit het Groningse: Dries & Mariola, Leo & Corine, Lyanne & Martijn, Janske
& Martijn, Thor & Liz, Stephi & Martin, Michael & Theresa, Martijn  & Martine,
Marion & Richard, Peter K, Peter S, Yvonne, Geeske, Popko, Eelke, Luuk, Kobus,
Maaike, Arne en Götz. Bedankt voor alle borrels, etentjes, ping-pongen etc.. En altijd
een warm welkom in de rest van het land bij Saskia & Wim, Carolien & Elte-Jan en
Corrie & Maarten.

Tenslotte wil ik de Cisterciënzer monniken van de Westmalle Trappisten Abdij bedan-
ken voor het brouwen van het lekkerste vocht op aarde. Altijd goed om het werk te re-
lativeren wanneer het zich teveel opdringt.
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