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April 2000, waagde ik de grote stap van Utrecht naar Groningen voor een aio plek bij
de vakgroep Plantenecologie. Het was in het begin best wennen in het hoge noorden,
maar inmiddels ben ik een stuk stugger, praat ik met een hardere g en kan ik stellen dat
mijn tweede studieperiode goed is bevallen. Het resultaat kunt u aan-schouwen in dit
proefschrift.

Het is een cliché dat zonder bepaalde hulpvaardige personen het proefschrift nooit zou
zijn voltooid. Zoals vaker met clichés is dit op zijn minst ten dele waar. Zonder Jan
Bakker en Rudy van Diggelen zou ik namelijk nooit op het idee zijn gekomen, laat
staan dat ik de gelegenheid had gehad, om vier jaar onderzoek te doen aan de
verspreiding van zaden door grote herbivoren. Ik dank jullie hartelijk voor de plezierige
wijze van begeleiden, de soms heftige discussies (vooral met Rudy), de opbouwende
kritiek op mijn manuscripten en de ruimte die jullie me hebben gegeven om mijn eigen
(dwaal)sporen te volgen. 

Zonder Peter Vos, Ciska Veen, Carmen van der Veen en Sander Jonker, in chrono-
logische volgorde ‘mijn’ afstudeerstudenten, zou dit proefschrift zeker niet zijn deze
vorm hebben bereikt en waarschijnlijk ook niet binnen mijn aanstellingstijd zijn
voltooid. Jullie hebben allemaal grote inzet getoond en ook inhoudelijk waardevolle
bijdragen geleverd die de kwaliteit van dit proefschrift zeker ten goede zijn gekomen.
Ik heb me er ook erg over verheugd dat jullie bereid bleken om voor de wetenschap de
handen in de stront te steken. Verder wil ik Ivona Matjekova, Ricardo Ibanez en Garbor
Mathus hartelijk danken voor hun hulp bij het uitvoeren van experimenten tijdens hun
verblijf in Groningen. Thank You! Voor het uitvoeren van analyses, opzetten en
opruimen van experimenten bedank ik Jacob Hogendorf, Nelly Eck en Jan van der
Burgh. Dick Visser ben ik zeer erkentelijk voor het opmaken van dit proefschrift. Als ik
het zelf had gedaan had dit boekje er zeker niet zo mooi uitgezien en had het veel meer
slordigheden bevat. 

Elise Koolmees en Karin Didderen hebben tijdens de cursus conservation biology
geholpen bij het uitkammen van het schaapje Rammstein. Dit tafereel heeft een foto
opgeleverd die een belangrijke rol heeft gespeeld in de popularisering van mijn
onderzoek. Zij verscheen onder meer op mijn posters, in de Helix, de Newsletter van het
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NWO Stimulation Program Biodiversity, recentelijk in De Levende Natuur en nu ook in
mijn proefschrift (zie pagina 98). Bij deze wil ik jullie hartelijk danken mij nooit te
hebben beschuldigd van inbreuk op jullie portretrecht. Wouter Lengkeek heeft op
creatieve wijze geholpen bij de ontwikkeling van de ‘Furmobile’. Ons optreden met dit
voertuig, een fiets geflankeerd door een PVC buis met schapenvacht en een buis bedekt
met koeienvacht (pagina 18) zorgt voor een vrolijke noot in de video ’40 jaar
Plantenecologie’ en heeft interessante gegevens opgeleverd over de verspreiding van
zaden (Hoofdstuk 2). Het was mij een genoegen om met jou het Furmobile met exact 3
km/h over de heide te bewegen. 

Minder in het oog springend, maar zeker zo belangrijk was de hulp die Emile Apol
heeft geboden bij het verbeteren van het begrazingsmodel (Hoofdstuk 6). Ik dank je
voor je geduldige uitleg van wiskundige formules en secure controle op de beschrijving
van het model. Ook de discussies met Gerrit Heil over dit model heb ik erg
gewaardeerd.

Op velerlei wijzen hebben mijn collega’s van de vakgroep plantenecologie,
tegenwoordig COCON, geholpen bij mijn onderzoek. Een onvolledige selectie van deze
hulp in willekeurige volgorde: identificeren van kiemplanten, hulp bij computerpro-
blemen, uitlenen van kantoorartikelen en boeken, tips voor interessante publicaties,
corrigeren van artikelen, functioneren als advocaat van de duivel als ik een idee had
voor een theorie of experiment, hulp bij veldwerk, koffiezetten, etc. Ik dank Nicole,
Roos, Daan, Frank, Verinne, Dries, Han, Marjan, Joyce, Rampal, Erwin, Manja, Dick,
Latzi, Joris, Esther, Peter, René, Mariska, Ab, Jelte, Yzaak, Saskia, Wendy, Rick, Sandra,
Julia, Alma en met name mijn kamergenoten Renée, Irma en Harold, want jullie
hebben het leeuwendeel van bovengenoemde hulp gegeven. Ik heb het erg leuk
gevonden om met jullie samen te werken, koffie te drinken, te lunchen en feest te
vieren. Het zou best kunnen, dat ik jullie nog ga missen.

Ik dank de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor het
financieel mogelijk maken van mijn onderzoek en de Rijksuniversiteit Groningen voor
haar bijdrage in de drukkosten van dit proefschrift. 

Tot slot dank ik mijn familie, vrienden en vriendin voor de getoonde belangstelling en
ondersteuning en mijn paranimfen Harold Steendam en Ralf Heijkants voor het bijstaan
tijdens de promotie. Ik waarschuw jullie maar vast. Als de vragen op 19 november te
moeilijk worden speel ik ze gewoon door. 

Maarten
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