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Dankwoord 

 
Dag allemaal, familie, vrienden en collegae! Met dit proefschrift sluit ik vijf mooie 
jaren af. Het was zeker geen straf om wekelijks in de weer te zijn met geweldige 
vissen en onderzoeksvragen, omringd door enthousiaste studenten en begeleiders. 
Ik wil dus iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook bij mijn 
onderzoeksproject betrokken is geweest. Een aantal wil ik hier bij name noemen. 
 
 Allereerst Ton Groothuis, mijn directe begeleider en promotor. Bedankt 
voor het vertrouwen in mij, de grote mate van vrijheid, de levendige discussies, en 
het feit dat ik erg veel van je heb geleerd. Je stond toe dat ik leerde duiken op een 
tropisch eilandje, en moedigde me aan het maximale uit mijn project te halen. 
Hierdoor kreeg ik het gevoel dat je het beste met me voor had, en ik waardeer dat 
enorm.  
 Serge Daan hield de grote lijn van het proefschrift in de gaten en voorzag al 
mijn hoofdstukken van commentaar. Ik ben er trots op een promotor te hebben die 
afgelopen maand de prestigieuze International Prize for Biology heeft ontvangen 
(in aanwezigheid van de Japanse keizer nog wel). 
 Ole Seehausen has contributed considerably to my work. Your expertise in 
cichlid evolution and writing skills has greatly improved my dissertation. Thanks 
also for welcoming me in Kastanienbaum. I hope we can continue working together 
in the future.  
 Ik wil graag alle studenten bedanken waarmee ik met veel plezier heb 
samengewerkt. Hopelijk was dat wederzijds. Met name wil ik noemen: Boye Gricar, 
Jolanda Jongedijk, Renske Hekman, Sander van Dijk, Els van der Zee, Ruthy 
Fraterman, Dagmar Heidinga en Wouter Pardijs.  
 Gelukkig stond mijn onderzoek niet op zichzelf, en had ik een aantal leuke  
samenwerkingsverbanden. Sander van Doorn en Franjo Weissing wil ik bedanken 
voor de nuttige discussies en lessen in de theorievorming rondom soortvorming. 
Charlotte Hemelrijk was belangrijk bij het groepsexperiment. Martine Maan uit 
Leiden introduceerde me in de wereld der cichliden. Vooral qua praktische zaken 
ben ik je veel dank verschuldigd, want zonder jouw organisatorisch talent hadden 
we bijvoorbeeld nooit het veldwerk in Tanzania kunnen verrichten! I would like to 
thank the Tanzanian Commission for Science and Technology for research 
permission and the Tanzanian Fisheries Research Institute (Philip Bwathondi, Egid 
Katunzi, S.B. Mahongo) for hospitality and assistance. Mhoja Kayeba, Mohamed 
Haluna and John Mrosso are acknowledged for their help in the field. Kees Hofker 
bedank ik voor zijn hulp in het veld. Machteld Verzijden en Inke Versluijs, mijn 
Leidse collega aio’s binnen hetzelfde cichlidenprogramma, stonden garant voor 
nuttige/plezierige bijeenkomsten en samenwerking. Hun begeleiders, Carel ten 
Cate en Jacques van Alphen bedank ik voor hun bijdrage. I thank Michele Pierotti 
for running experiments together and housing me in Hull. De hormoonanalyses 
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zijn door Merel gedaan in het laboratorium van Rüdiger Schulz in Utrecht, met 
hulp van Wytske van Dijk. In het laboratorium van Geert Wiegertjes in 
Wageningen hebben we witte bloedcellen mogen karakteriseren. Albert Ros wil ik 
bedanken voor advies bij het immunologie experiment. 
 Het was soms wat eenzaam als enige visbioloog op de vakgroep Diergedrag. 
Dit werd echter volledig gecompenseerd door de vele interessante, levendige en 
grappige persoonlijkheden die de vakgroep rijk is. Met name wil ik noemen: Lobke, 
Vivian, Bernd, Kristin, Ralf, Corine, Martijn, Egbert, Roelof, Daan, Kamiel, Marian, 
Marieke, Nico, Cor, Simon en Henk. Buiten gedragsbiologie waren er nog meer 
collega’s en vrienden: Martijn, Karen, Eelke, Lyanne, Cas, Peter en vele anderen 
aio’s op het Biologisch Centrum.  
 Voor materiaal en hulpmiddelen in het aquariumhuis kon ik altijd terecht 
bij Ger Veltkamp. Sjoerd & Roelie (bedankt ook voor het sociale aspect!), Adriana, 
Monique en Saskia hebben geholpen met de verzorging van de cichliden. Bij Gerard 
en Guido kon ik altijd terecht met praktische problemen. Joop Luider en Rudy 
Rijzinga waren onmisbaar bij technishe problemen in het aquariumhuis. Aukje, 
Carine en Gudrun waren behulpzaam bij papierzaken.  
 Dan nog een rijtje vrienden van elders die het leven buiten de wetenschap 
erg aangenaam maken: Joris, Igor, Ties, Jorit, Bart en Mariska, hartelijk dank voor 
jullie kritische blik en vriendschap. Rogier, Eric en Arno, erg mooi dat we de 
afronding van mijn diss in Noord-Korea in stijl hebben kunnen vieren! Paul, Injoo, 
Joanne, Jumi, Inge, Johan, Jildou & Mao hebben voor de nodige afleiding en 
gezelligheid gezorgd. Kyanne bedank ik voor de vlotte voorkant. Lisa, thanks a lot 
for your friendship. Dorris, bedankt voor alles.  
 Zonder familie had ik dit boekje niet in mekaar kunnen flanzen. Mijn 
ouders bedank ik voor alles wat ze me gegeven hebben. Mijn zussen, broers, 
aanhang en kids, zijn erg belangrijk voor me: Esther, Don, Kim & Tom (bedankt 
voor jullie gastvrijheid in Leiden), John & Anita, Eunsun & Yongju. De 
aanstormende generatie, Lucas, Mikky, Lara, Isabella, Donna, Carmen, Mees, Ji-
won en ?, ik hoop dat jullie later mijn boekje nog ’s gaan doorspitten. 
 
Zaterdagochtend 16 oktober 2005 kwam ik met mijn hoofd tegen een stadsbus aan. 
Met fracturen in gezicht en nek plus hersenkneuzing belandde ik in zware coma in 
het ziekenhuis. Vanaf dat moment waren er even belangrijkere zaken dan het op 
tijd afronden van dit proefschrift. Edoch, mede dankzij de geweldige Groningse 
gezondheidszorg, een behulpzame UWV, en bovenal hele vriendelijke familie, 
vrienden en collegae is het toch nog binnen redelijke tijd gelukt. Dus, nogmaals, 
iedereen, h.a.r.t.s.t.i.k.k.e. bedankt! 
 
Groningen, september 2006 
 
 

 




