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Dankwoord – Acknowledgements



Dit proefschrift markeert de afsluiting van mijn promotieonderzoek. Een onder-
zoeksproject dat ik voor een groot deel zelf heb kunnen vormgeven en invullen –
wat ik als een groot voorrecht beschouw. Toch hebben vele anderen een belangrijke
en vaak zelfs onmisbare rol gespeeld bij het tot stand komen van dit proefschrift.  

Joost Tinbergen en Ton Groothuis lieten me tijdens mijn afstudeeronderzoeken
voor het eerst kennis maken met gedragsbiologisch en ecologisch (veld)onderzoek
aan vogels. Zij staan daarmee aan de basis van mijn vorming als onderzoeker. Na
mijn afstuderen in Groningen maakte ik een jaar lang deel uit van de onderzoeks-
groep van Jacques van Alphen in Leiden om de levensloop en het foerageergedrag
van Asobara sluipwespen te bestuderen. Dit heeft mijn wetenschappelijke blik aan-
zienlijk verruimd. Het veldonderzoek aan vogels hield echter zijn aantrekkings-
kracht en Jacques liet me vrij om weer naar Groningen te vertrekken.

Mijn promotores Jan Komdeur, Rudi Drent en Serge Daan hebben het funda-
ment gelegd waarop ik mijn onderzoek kon bouwen. Jan Komdeur zorgde voor de
dagelijkse begeleiding. Jan gaf me veel vrijheid bij het vormgeven van mijn onder-
zoek en stond tegelijkertijd steeds achter me. Zijn werkkamer heeft een bijzonder
lage drempel. En zijn optimisme, enthousiasme en werklust vormen een bron van
inspiratie. Geduldig heeft hij me op weg geholpen bij het schrijven van mijn eerste
artikelen en hoofdstukken. Rudi Drent zorgde in een later stadium voor een kriti-
sche beschouwing van de door mij geschreven hoofdstukken en hij hield de voort-
gang en de grote lijn van het onderzoek goed in de gaten. Serge Daan initieerde en
coördineerde het ‘Avian sex allocation’ onderzoeksprogramma van NWO, waar mijn
project een onderdeel van was, en hij vormde een kritisch gehoor en belangrijk
inspirator tijdens de regelmatige bijeenkomsten waarin de laatste onderzoeksresul-
taten van de verschillende deelprojecten besproken werden.

Ik heb het als een groot voordeel ervaren dat mijn onderzoek deel uitmaakte
van een breder onderzoeksprogramma. De uitwisseling van ideeën en expertise met
de mensen van de andere deelprojecten, Cor Dijkstra, Tim Fawcett, Kate Lessells,
Tobias Limbourg, Ido Pen, Nikolaus von Engelhardt en Franjo Weissing, was zeer
vruchtbaar. Dit moge blijken uit het feit dat meerdere van hen als co-auteur een bij-
drage hebben geleverd aan verschillende hoofdstukken in dit proefschrift. Tobias wil
ik speciaal noemen. Hij werkte bij het Nederlands Instituut voor Ecologisch
Onderzoek (NIOO) in Heteren aan een ‘zuster’-pimpelmezenproject en was mijn
‘sparring partner’ voor het bespreken van nieuwe plannen en ideeën, en het oplos-
sen van (technische) problemen. Ook Kate wil ik speciaal bedanken. Ik heb veel
geleerd van haar scherpe probleemanalyses en haar commentaren op de door mij
geschreven stukken.

De Dierecologiegroep in Groningen vormde een levendige en stimulerende
werkomgeving door het grote aantal collega’s met vergelijkbare onderzoeksinteres-
ses, de goede faciliteiten en de hoge standaard van het onderzoek. Ik besef dat ik
hierdoor wel wat verwend geraakt ben. Ik wil alle dierecologen en ook de collega’s
van de Gedragsbiologiegroep enorm bedanken voor de samenwerking en goede
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sfeer, zowel binnen als buiten werktijd. Enkelen van hen wil ik uitdrukkelijk noe-
men. Maaike, die haar onderzoek – aan koolmezen – tegelijk met mij begon en haar
proefschrift vorige maand verdedigde, zorgde tijdens mijn gehele Groningse ‘aio-
tijd’ voor gezelligheid en feedback op het onderzoek. The first years I shared my
office with Mathew, who was always ready for a good discussion and gave, together
with Michael, a bit of an Australian flair to the atmosphere. Later nam Karen zijn
plaats in en bleek een gezellige kamergenoot die graag meedacht over voorkomende
(wetenschappelijke) vraagstukken. Martijn hielp regelmatig mee bij het vinden van
statistische oplossingen. Together with István I spent many hours to extract the
maximum amount of information from the data set on which I based Chapter 7.
Wendt, sinds jij in Aken/Antwerpen, en ik in Leiden zit, heb ik nog geen goed alter-
natief gevonden voor onze weekelijkse klimavond samen met Simon. Super dat je
nu paranimf bent. Suus Bakker-Geluk zorgde voor de goede afhandeling van admi-
nistratieve en financiële zaken. Bij Leon Steijvers en Jan van de Burg kon ik steeds
terecht voor computervragen. Wim en Roelie van de timmerwerkplaats maakten
200 nestkasten die nog jaren weer en wind zullen doorstaan. 

Mijn eerste stappen in het DNA-lab heb ik gezet onder het toeziend oog van
Cor Dijkstra, Guido Meeuwissen, Wendt Müller en Mathew Berg. Zij hielpen mij op
weg met de eerste seksebepalingen van pimpelmezen aan de hand van DNA uit
bloedmonsters.  Later heb ik in het NIOO-lab in Heteren bij Christa Mateman en
Kate Lessells de fijne kneepjes van de genetische ouderschapsanalyse geleerd. Terug
in Groningen hielp Marco van der Velde met het verwerken van de laatste bloed-
monsters.

Het jaarlijkse veldwerk vond plaats op het mooie landgoed De Vosbergen, waar
ik mijn onderzoek in 2001 begon met het ophangen van bijna 200 gloednieuwe
nestkasten. Het landgoed was een ideale onderzoekslocatie door de grote aantallen
broedende pimpelmezen, de aanwezigheid van het kleine veldstation en de goede
bereikbaarheid. Ik bedank de Kraus-Groeneveld Stichting voor de toestemming die
zij mij gaven om mijn onderzoek in De Vosbergen uit te voeren. De heren Ten Pas
en Palsma hebben mij tijdens het eerste veldseizoen wegwijs gemaakt op het land-
goed, waarvoor ik ze hartelijk wil bedanken. Ik bedank ook de bewoners van het
landgoed die goede buren voor ons waren, en die zich af en toe vast verbaasd heb-
ben over het grote aantal studenten met ladders in het bos. Het veldwerk was
onmogelijk geweest zonder de grote inzet van biologiestudenten, collega’s en vrien-
den. Ingrid Heersche heeft naast haar eigen werk elk veldseizoen opnieuw vele wee-
kenden en vrije dagen in De Vosbergen besteed.

Verschillende doctoraalstudenten hebben hun afstudeeronderzoeken uitgevoerd
binnen het pimpelmezenproject. Susanne Schultz, Marieke Ninaber van Eijben,
Thomas Dijkstra, Esther Bouma, Oscar Vedder en Sjouke Kingma hebben zo een
belangrijke bijdrage aan dit onderzoek geleverd. Ik heb met groot plezier met jullie
samengewerkt en daar veel van geleerd. Ik hoop dat dat voor jullie ook zo was. Ik
vind het geweldig dat Oscar en Elske Schut, die kennis maakte met het pimpelme-
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zenonderzoek tijdens de dierecologiecursus, het werk nu voortzetten met hun eigen
promotieonderzoeken. It is great that Michael Magrath is also carrying out part of
his research on the Vosbergen blue tit population. 

De laatste hoofdstukken heb ik in Leiden geschreven, maar ik kwam regelmatig
voor overleg naar Groningen. Daar kon ik voor een slaapplek altijd terecht bij Oscar
in Bunne, met elke ochtend weer een goed ontbijt met verse cappuccino. Or I stayed
at the fine little house of Michael and Theresa in ‘De Oosterpoort’. Comments by
Tim Fawcett, Ingrid Heersche and Theresa Jones improved the general introduction
and discussion of the thesis. Nikolaus von Engelhardt las en corrigeerde het gehele
manuscript. Dick Visser verzorgde met veel toewijding en vakmanschap de figuren
en vormgeving van dit proefschrift. Sander van der Werf bedacht het omslagont-
werp. 

Naast een goede werkomgeving zijn ontspanning en afleiding onontbeerlijk. De
Groningse huisgenoten in de Hoornsemeer boden een fijne plek om thuis te komen.
Ik bedank mijn vrienden voor hun belangstelling, steun en relativering. Dat er nog
maar veel mooie gezamenlijke avonden en dagen mogen volgen. Ook bij mijn fami-
lie vond ik een veilige thuishaven. Harie en Hilde hebben mij vrijgelaten in mijn
keuzes en zijn er toch altijd als het nodig is. Femke, Maarten en Marjanne, ik ben
trots op jullie. Niemand heeft de wording van dit proefschrift van zo dichtbij meege-
maakt als Ingrid. Jij gaf me rust, ruimte en enorm veel vertrouwen. Ik zie uit naar
alle nieuwe avonturen die we samen tegemoet zullen gaan.
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