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Op het moment dat ik dit schrijf zit ik op een vliegbasis ergens in het oosten van Groenland. 
Afgezien van de landingsbaan en een paar gebouwen is hier helemaal niets. Ik ben de enige 
hier van ons team, dat deze zomer onderzoek doet aan drieteenstrandlopers in Zackenberg, 
een Deens onderzoeksstation. De anderen, Jeroen Reneerkens, Joop Jukema, Koos Dijksterhuis 
en Hans Schekkerman, zijn al in Zackenberg, zo’n 500 km verder naar het noorden. Er gaat 
maar één keer per week een vliegtuig heen en daar moet ik nu nog drie dagen op wachten. 
Er is misschien geen betere plek, teruggeworpen op mezelf en omringd door de toendra, 
om het dankwoord voor mijn proefschrift te schrijven. 

Toen ik in 1986 met mijn studie biologie aan de Universiteit van Utrecht begon had ik nog 
geen fl auw idee welke richting ik op wilde. Mijn verwachting dat de studie in ieder geval 
veel veldwerk zou omvatten, bleek bepaald niet te kloppen: in het hele eerste jaar heb ik wel-
geteld één dag veldwerk gedaan, dat bestond uit het stofzuigeren van struiken om insecten 
te bemonsteren. Met een sterke nadruk op moleculaire, biomedische en genetische werk-
velden was Utrecht duidelijk niet de plek voor mij. Inmiddels was ik er wel achter dat ik met 
organismen wilde werken die ik kon zien en aanraken. In de tweede helft van mijn studie 
ging ik dus op zoek naar een plek die beter paste en vond die in het Nederlands Instituut 
voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel. Daar in de, toen beginnende, groep van Theunis 
Piersma voelde ik me meteen op mijn plek. Samen met Yvonne Verkuil deed ik een doctoraal-
onderwerp aan de voedselecologie van kanoeten in de Waddenzee. Tegelijkertijd introdu-
ceerde Theunis ons in de Groningse school van de dierecologie, iets wat voor zowel Yvonne 
als mij de basis werd van ons verdere werk. In de jaren daarna genoot ik van de inspire-
rende omgeving op het NIOZ, de universiteit van Groningen en later ook aan de universiteit 
van Lund in Zweden. Ik kwam er achter dat een van de grote voordelen van het werken aan 
trekvogels is dat je met ze mee mag reizen naar exotische oorden zoals Australië en Siberië.

Tegen de tijd dat ik afstudeerde lagen de AIO-banen niet voor het oprapen. Omdat ik niet veel 
trek had eindeloos te blijven rondhangen als vrijwilliger, iets wat ik die tijd vrij normaal 
was voor werkeloze biologen, en ik het gevoel had niet langer in de Texelgroep te passen, 
besloot ik elders een baan te zoeken. Gedurende een aantal jaren werkte ik bij verschil-
lende organisaties zoals SOVON, Vogelbescherming Nederland en Bureau Waardenburg in 
toegepast onderzoek. Ik had er aardige collega’s en van tijd tot tijd leuke projecten, maar het 
idee van een eigen onderzoek bleef trekken. Ondertussen probeerde ik mijn werk te combi-
neren met vogelonderzoek op vrijwillige basis. In 1996 bracht ik samen met Leo Bruinzeel, 
Joop Jukema en Olga Stepanova, mijn eerste bezoek aan Medusa Bay op het Taimyr-schier-
eiland in Siberië. Diverse pogingen om geld te vinden voor eigen onderzoek in het buiten-
land waren niet succesvol. Enkele andere opties in Nederland mislukten daarna ook om uit-
eenlopende redenen. Dus na een poos realiseerde ik me dat het leven niet altijd brengt wat 
je er van verwacht en ging ik verder op de ingeslagen route: gewoon leuk veldonderzoek doen 
in mijn vrije tijd en dit combineren met een ‘echte’ baan in de toegepaste wetenschap. 

Door de inspanningen van Jan Veen van Alterra en Gerard Boere van het ministerie van (toen 
nog) Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, was er geld beschikbaar om onderzoek te doen aan 
steltlopers in Siberië. De Nederlandse overheid had geïnvesteerd in een onderzoeksstation 
in Medusa Bay en nu was het tijd dat het ook daadwerkelijk gebruikt ging worden. In eerste 
instantie was er echter slechts geld voor één persoon voor één seizoen en het was onduide-
lijk of er de volgende jaren ook geld zou zijn. Samen met mijn partner, Hans Schekkerman, 
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die ook erg gecharmeerd was geraakt van de arctische wereld, besloten we dit project op te 
pakken. Gedeeltelijk vrijwillig en gedeeltelijk betaald begonnen we aan een expeditie. We 
genoten erg en voelden ons bevoorrecht om ruim twee maanden in de toendra te mogen 
doorbrengen. Dat jaar werden we vergezeld door Raymond Klaassen. Het veldseizoen was 
niet alleen qua onderzoek een succes, het was ook erg gezellig, mede door Raymonds aan-
stekelijke enthousiasme en onuitputtelijke energie. Nog niet erg bekend met de Russische 
keuken hadden we de voedselvoorziening volledig aan onze Russische expeditiegenoten 
overgelaten. Dat was een misrekening die we de daaropvolgende jaren niet meer maakten. 
Elke dag was er wel weer iets anders op: als eerste verdween de wodka, de jam was na de 
tweede week al op, de chocolade na de derde, aan groente werd al helemaal niet gedaan en aan 
het eind van de eerste maand was er ook geen toiletpapier meer. De rest van het seizoen 
aten we vis met puree. De twee volgende jaren gingen we op dezelfde fi nanciële basis naar 
Medusa Bay. Hoofdschuddend bekeken de Russen hoe wij, door ervaring wijs geworden, 
weekpakketten maakten zodat alle lekkere dingen beter gerantsoeneerd waren. 

In de drie jaren werden we vergezeld door onze Russische teamgenoten die ieder hun eigen 
deel van de artische fl ora en fauna onderzochten: Sergei Karitonov meeuwen, ganzen en 
roofvogels, Mikhael Berezin insecten, Andrei Bublichenko zoogdieren, Yulia Bublichenko 
zangvogels, Sofi a Rosenfeld, Sergei Khomenko en Tanya Kirikova steltlopers, en Tanya 
Varlygina en Tanya Pereladova (de Botanyas) de vegetatie. Een aantal van hen was erg 
bedreven in het ten gehore brengen van, vaak zwaarmoedige, Russische liederen. In 2001 
gingen Oscar Langevoord en Leon Peters mee als deelnemers vanuit de WIWO (Werkgroep 
Internationaal Wad- en Watervogelonderzoek). In 2002 nam Joep de Leeuw deel als vrijwil-
liger. In datzelfde jaar sloot Kathy Tjørve van de Universiteit van Kaapstad zich ons bij zich 
aan, om een deel van haar PhD studie aan energetica van groei bij steltloperkuikens te 
doen. Bij werk in afgelegen gebieden is het gezelschap erg belangrijk en het was erg leuk 
om elk jaar de verwondering en het enthousiasme te zien van mensen voor wie het allemaal 
nieuw was. Daardoor realiseerden wij ons zelf ook steeds opnieuw hoe bijzonder het is om 
in dit soort streken te kunnen werken. Bij de voorbereidingen en de organisatie van de 
expedities hebben veel personen een belangrijke rol gespeeld. Sergei Kharitonov verzorgde 
alle administratieve procedures en de reizen in Rusland, de familie Dudko en Alexander 
Beliashov in Dikson zorgden voor vervoer naar en van het station en losten kleine en grote 
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lokale problemen op, Valery Chuprov, de directeur van het Great Arctic Reserve en zijn staf 
in Dudinka verzorgden de benodigde vergunningen, en Gerard Müskens bracht ons met al 
onze bagage naar en van Schiphol. Aanvullende fi nanciering voor materiaal- en reiskosten 
kregen we van NWO (2000), de Animal Behaviour Society (2000) en de European Science 
Foundation (2001).

Na de drie veldseizoenen begon het duidelijk te worden dat er genoeg materiaal was voor 
een proefschrift. De gegevens die wij verzameld hadden zouden een deel van de onderbou-
wing vormen voor een model over vogeltrek, waaraan Bruno Ens, Silke Bauer en Marcel 
Klaassen samenwerkten. Binnen dit project kreeg ik tijd toebedeeld voor het doen van 
basale analyses en rapportages. Dat gaf me een begin voor het uiteindelijke schrijfwerk, 
wat verder vooral in mijn vrije tijd gedaan moest worden.

Door de jaren heen hebben mijn ‘bazen’ bij Bureau Waardenburg, Sjoerd Dirksen, Martien 
Meijer en Hans Waardenburg, het mogelijk gemaakt om de hele zomer vrij te nemen. Na het 
laatste veldseizoen in 2002 ben ik bij het toenmalige RIVO (inmiddels IMARES) gaan werken. 
Een belangrijke reden daarvoor was dat Hans en ik, naast ons gezamenlijke arctische werk, 
steeds meer als collega’s in samenwerkingsprojecten terecht kwamen. Vandaar de vrij dras-
tische overstap van vogels naar vis. Hoewel ik me in de ‘viswereld’ nog regelmatig een 
vreemde eend in de bijt voel, waren de meeste van mijn collega’s wel geïnteresseerd in 
mijn vogelwerk. Vooral Joep de Leeuw, Erwin Winter en Adriaan Rijnsdorp waren altijd 
bereid mee te denken over een fi guur of een artikel. In de laatste fase van schrijven werd 
mijn zelfopgelegde strakke schema enigszins verlicht door het feit dat het management 
van IMARES me een aantal weken schrijftijd toebedeelde.

Joop Jukema en Raymond Klaassen zullen mij bijstaan als paranimfen tijdens de ceremonie. 
Met Joop samen heb ik in 1994 mijn eerst stappen op de toendra gezet bij Kaap Sterlegov. 
Ik verheug me er op nu na meer dan tien jaar weer samen met hem veldwerk in Groenland 
te mogen doen! Raymond zette zijn eerst stappen op de toendra in 2000 samen met Hans en 
mij. Joop en Raymond delen dezelfde passie en enthousiasme voor onderzoek, de toendra 
en zijn bewoners.
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De meeste mensen beschrijven in hun dankwoord hoe stimulerend hun schrijfperiode 
geweest is door alle discussies met collega’s. Mijn ervaring is dat het mijn meest eenzame 
oefening tot dusver is geweest, schrijvend in mijn kamertje thuis terwijl de meeste van 
mijn collega’s druk bezig waren uit te rekenen hoeveel (of liever gezegd hoe weinig) vis er 
nog in zee rondzwemt. Dit was natuurlijk het resultaat van mijn nogal ongebruikelijke 
promotietraject, waarin ik probeerde het fundamentele werk aan steltlopers te combineren 
met een baan aan toegepaste vragen in de mariene wereld. Het voordeel van die combinatie 
is dat je gewend bent aan deadlines en effi ciënt met je tijd leert omspringen. Het nadeel 
was dat ik niet rustig de tijd had om allerlei zijpaden te onderzoeken, maar doelgericht 
moest werken als ik dit binnen afzienbare tijd tot een goed einde wilde brengen.

In de laatste fase hebben Theunis Piersma, Henk Visser, Bruno Ens en natuurlijk Hans veel 
moeite gestoken in het lezen en becommentariëren van manuscripten, vaak op korte termijn. 
De laatste week voordat ik het in moest leveren, was het zelfs handig dat Bruno en Hans op 
een conferentie in Nieuw-Zeeland waren, zodat zij ’s nachts konden becommentariëren 
wat ik overdag geschreven had. Henk Visser geloofde vanaf het begin in dit project en omdat 
wij slechts een bescheiden onderzoeksbudget hadden, verzorgde hij kosteloos zwaar water 
en analyses. Door de jaren heen heeft Henk zich altijd bekommerd om de voortgang van 
het project en ik vind het dan ook heel erg jammer dat hij de afronding niet meer heeft 
kunnen meemaken. 
 Het commentaar van Theunis leverde het meeste werk op voor mij, omdat het meestal 
de structuur van het verhaal betrof. En zelfs als het er nog niet helemaal of helemaal niet 
was, leek hij wel aan te voelen dat er toch iets goeds aan zat te komen. Dit wordt wel het 
beste geïllustreerd door zijn woorden in de kantlijn: “ik kan je hier helemaal niet volgen, 
maar het is vast machtig interessant!”. Toen het idee rijpte om een proefschrift te schrijven 
over het arctische werk was ik blij dat hij mij daarin wilde begeleiden. Ik vind het erg leuk 
dat hij nu mijn promotor is, zeventien jaar nadat ik als student bij hem begon. Ondanks 
dat ons contact lange tijd op een laag pitje stond, heb ik altijd de overtuiging gehad dat ik 
als bioloog gevormd ben door zijn manier van kijken en onderzoeken. 
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Furthermore I would like to thank Will Cresswell, Joost Tinbergen and Marcel Visser who 
were willing to be part of the reading committee. Pavel Tomkovich, Hans Meltofte and Les 
Underhill were always willing to share their ideas and knowledge on arctic shorebirds 
whenever I needed it.

Maria van Leeuwe, Marian Verhage, Marijke Schekkerman en Joep de Leeuw lazen en becom-
mentarieerden de Nederlandse teksten met een ‘lekenbril’. Louisa Mendes en Anneke Bol 
(NIOZ) verzorgden de DNA sexe-analyses en Berthe Verstappen van het Centrum voor Isotopen 
Onderzoek verzorgde de zwaar water analyses.

Ik ben erg blij dat Nicolet Pennekamp de opmaak van mijn proefschrift op zich neemt. Ik heb 
er alle vertrouwen in dat het resultaat prachtig wordt en dat het niet op een proefschrift 
lijkt. Dick Visser heeft met zorg de fi guren omgetoverd in ware kunstwerkjes. Jan van de 
Kam heeft tussen twee expedities door tijd gevonden om een mooie selectie van zijn stelt-
loperfoto’s te maken en ik vind het een eer dat zijn foto’s in mijn proefschrift staan.

Verder wil ik al mijn familie en vrienden bedanken die altijd interesse toonden en er geloof 
in hadden dat ik dit werk zou afronden en die bovendien voor de nodige afl eiding zorgden. 
Vanzelfsprekend wil ik mijn ouders en ook tante Wil heel erg bedanken. Ook al was het voor 
jullie niet altijd even duidelijk wat ik allemaal uitspookte en waarom ik zo nodig telkens 
naar zulke afgelegen oorden moest, jullie hadden alle begrip, geduld en interesse. Boven-
dien genoten jullie van de verhalen en plaatjes als we weer terug waren. Ik besef dat ik erg 
bevoorrecht ben dit soort ervaringen mee te kunnen maken, iets wat voor jullie generatie 
helemaal niet was weggelegd.

Dan kom ik toe aan de persoon die het belangrijkst geweest is bij de totstandkoming van dit 
proefschrift. Niet alleen in het veld, met zijn kennis en ervaring in het vangen en hanteren 
van vogels, maar ook tijdens de data-analyse en het schrijven was Hans onmisbaar. Ik heb 
ongelofelijk veel van hem geleerd tijdens de jaren dat we samenwerkten. Samen veldwerk 
doen als partners mag dan romantisch lijken, het is zeker niet altijd gemakkelijk geweest. 
Vooral in het organiseren van praktische zaken werden de verschillen in onze karakters 
ineens erg duidelijk. Verder heeft het ook nadelen om samen met iemand te werken die 
alom gezien wordt als een gedegen en slimme onderzoeker. Ik heb meermaals mijn eigen 
inbreng in dit onderzoek naar de buitenwereld moeten verdedigen, hoe oneerlijk dat vaak 
ook voelde. Natuurlijk is het een resultaat van ons samen, maar dit proefschrift had er niet 
gelegen zonder de inbreng van elk van ons. Wanneer er in de schrijffase voor de zoveelste 
keer een manuscript overhoop moest en anders moest opgeschreven, heb ik vaak op het 
punt gestaan de hele boel in de dichtstbijzijnde hoek te keilen en ermee op te houden. 
Maar in dit soort situaties hield Hans altijd het hoofd koel en wist me er van te overtuigen 
dat ik er niet mee op moest houden en dat het de moeite waard was. En dat was het!






