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Een groot aantal mensen heeft bijgedragen aan het maken van dit ‘boekje’ en ik ben
hun hiervoor zeer erkentelijk. Alleen had ik dit nooit gekund. Het dankwoord begint
enigszins chronologisch, maar op een gegeven moment was ik de draad kwijt; de volg-
orde van namen heeft dus weinig betekenis.

Tijdens mijn eerste seizoen werd ik bijgestaan door Leo van der Sluys die een doc-
toraal onderwerp kwam doen aan de koolmezen in de Vosbergen. Omdat het thema
van mijn werk nadien is veranderd kwam zijn experiment onderaan de prioriteitenlijst
te staan zodat het dit boekje helaas niet heeft gehaald. Terwijl Leo in Vosbergen bivak-
keerde, probeerde ik, samen met Brenda Hansler and Desiree Bos, die de cursus diere-
cologie volgden, zebravinken en koolmezen op te voeden. Ondanks onze intensieve
zorg en het beproefde koolmezenvoer van Piet Drent, was dat niet erg succesvol. Om
zebravinken of koolmezen vanaf zeer jonge leeftijd goed te laten groeien is blijkbaar
iets nodig dat vogels wel hebben en wij niet. Ik heb wel ontzag gekregen voor het door-
zettingsvermogen van vogelouders.

Gelukkig verkeerde ik in de luxueuze omstandigheid dat ik als ‘structurele AIO’ het
thema van mijn onderzoek kon veranderen. Toevallig had Simon Verhulst net een aan-
vraag gehonoreerd gekregen om een geavanceerde opstelling van acht vliegkooien te
bouwen waarin spreeuwen aan het werk konden worden gezet. Daarmee konden onder
gecontroleerde omstandigheden kosten van hard werken en reproductieve inspanning
worden gemeten. Aangezien ik al ervaring had met spreeuwen in een soortgelijk sys-
teem van Luis Miguel Bautista, wat mij goed was bevallen, ontsproot uit discussies
met Joost Tinbergen en Simon Verhulst het idee om daarmee verder te gaan. Een aan-
tal mensen hebben een cruciale bijdrage geleverd aan de bouw van de kooien en het
systeem. Wim Beukema, Roy Voll, Edzo Paap, Ger Veltman en Karel Visser, dachten
mee over het ontwerp. Ger bouwde de weeg- en stokmechanieken en Roy schreef de
programmatuur voor de PLC. Leon Stuyvers heeft ons geholpen door programma’s te
schrijven die de oneindige datastroom moesten beteugelen. Wim Venema, Jan Koenes
en Roelie van Zonneveld wil ik bedanken voor al het timmer- en zaagwerk aan de kooi-
en en ook voor hun hulp bij vele ‘kleine klusjes’ en het uitlenen van gereedschap.
Uiteindelijk stond er een indrukwekkend systeem. Alleen de vogels misten nog.
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Gelukkig zijn er in Nederland een groot aantal vogelringers die graag hun medewer-
king verlenen aan de Groningers. Zo hielpen Willem Bil en Kees van Eerde ons uit de
brand door spreeuwen te vangen en aan ons te leveren.

Tim Beterams en Helga van der Giesen, die de cursus dierecologie volgden, waren
een enorme hulp in de zomer van ’99 tijdens de experimenten met de spreeuwen.

Zonder Sjoerd en Roelie Veenstra, Tosca Boeré en Adraine Faber was veel van mijn
werk onmogelijk geweest. Zij verzorgden de spreeuwen en zebravinken en hielden
altijd een oogje in het zeil, zodat de vogels nooit iets te kort kwamen.

Ik heb een enerverende tijd gehad in de Lauwersmeer, waar ik koolmezen bestu-
deerde. Mijn werkzaamheden speelden zich vaak in de nachtelijke uren af, wat een
gedeeld genoegen was. Gelukkig hield iedereen er rekening mee als ik ’s ochtends nog
lag te slapen als iedereen weer vroeg uit de veren ging. (Ook met dank aan
‘Herriestoppers’). De aanwezigheid en hulp van Joost Tinbergen, Peter Korsten en Luc
Schifferli heb ik erg gewaardeerd. Ook kon ik altijd rekenen op de medewerking van
het personeel van kazerne ‘de Marne’, waar wij bivakkeerden en van de mannen van
staatsbosbeheer. In het veld heb ik metingen gedaan met een mobiele zuurstofmeter
en de opbouw daarvan heeft nogal wat hoofdbrekens gekost. Gelukkig had Jan Drent al
veel werk verricht en heeft hij geholpen het systeem verder aan te passen, maar ook de
hulp van Gerard Overkamp, Maurine Dietz en Edzo Paap heb ik zeer gewaardeerd.

Ik wil Tiede Swart bedanken voor het vele werk dat hij heeft gedaan met de zebra-
vinken. Hij is nu expert in het scheiden van kaf en zaad. Met het urenlang kijken naar
foeragerende (en vaak ook stilzittende) zebravinken op video, heeft hij een belangrijke
bijdrage geleverd aan hoofdstuk twee.

The analyses of the antioxidant enzymes were done at the University of Aberdeen. I
want to thank John Speakman and Colin Selman for making this possible. I was fortu-
nate enough to be able to stay at Catherine Hambly and Duncan’s place in the Scottish
country, which I really enjoyed. I also have fond memories of my (first ever) trip to the
seabird colonies where I saw puffins for the first time.

Nico Bos van de afdeling Histologie en Celbiologie wil ik bedanken voor de onder-
steuning bij het meten van antilichaamreacties op rode bloedcellen van konijnen en
voor het gebruik van zijn faciliteiten. Helaas leek onze methode niet goed te werken en
konden we van de data geen chocola maken. Ik kon mijn frustraties gelukkig delen met
Martijn Salomons, die als doctoraalstudent aan de spreeuwen heeft gewerkt. Hon-der-
den gaatjes hebben we volgepipeteerd, zonder resultaat. Ik ben Martijn zeer erkentelijk
voor al het werk dat hij heeft verzet, en voor de plezierige samenwerking.

Vele personen hebben op vele manieren bijgedragen aan het ontstaan van dit boek-
je. Iedereen die direct betrokken was bij het onderzoek of het schrijven van de stukken,
wordt bedankt in het dankwoord bij de desbetreffend hoofdstukken. Wel wil ik Gerard
Overkamp nog even noemen, omdat hij me gedurende de afgelopen jaren vaak heeft
geholpen met het oplossen van problemen met zuurstofmeters of de ‘bom’. Ook Guido
Meeuwissen heeft mij vaak geholpen met het vinden van informatie, programmatuur,
gereedschap, en weet ik al niet wat. Maar veel mensen hebben op indirecte wijze, ‘op
de zaak’ en daarbuiten, een bijdrage geleverd met hulp, steun, afleiding, gesprekken en
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discussies. De aanwezigheid van Leo, Corine, Dik, Henk, Ineke, Karen, Joep, Karen,
Cas, Georg, Lucia, Simon, Michael, Martijn, Martijn en Lyanne waren wat dat betreft
bijzonder belangrijk, en die van Yvonne het allerbelangrijkst.

Ik wil Rudi Drent, Joost Tinbergen, Yvonne Verkuil, Irene Tieleman, Simon
Verhulst en Theunis Piersma bedanken voor hun commentaar op de ‘general discus-
sion’, en Yvonne Verkuil, Rudi Drent, Petra de Goeij, Martijn Salomons en Lyanne
Brouwer voor hun commentaar op de Nederlandse samenvatting en/of Inleiding. Nu ik
dit schrijf, is Dick Visser nog druk in de weer met mijn figuren en teksten, om daar
iets moois van te maken. Alvast bedankt. Veda Van Horn was so kind to provide a pic-
ture of Doodah, the starling decorating the front cover. Thijs van Overveld leverde de
foto die is gebruikt bij hoofdstuk vijf. I wish to thank John Speakman, Klaas
Westerterp and Serge Daan for being willing to be part of the reading committee. Ik
wil ook Suus Bakker-Geluk bedanken haar medewerking bij het afhandelen van vele
organisatorische en financiële zaken. De Dr. L.A. Buma Stichting bin ik tige tankber
foar de finansjele bydrage oan dit proefskrift.

Ik wil Rudi Drent en Joost Tinbergen bedanken voor discussies over data en over
plannen. En ik ben Simon Verhulst zeer dankbaar voor de zeer plezierige samenwer-
king. Veel van de experimenten en hoofdstukken hebben gestalte gekregen door dis-
cussies met hem.

Ik wil mem, Rien, Wiebe, Dik en Anja bedanken voor hun geduld met mij. Voor
hen waren mijn bezigheden vaak nogal vaag en was het onduidelijk waartoe ze zouden
leiden. Ik hie dit boekje graach oan heit sjen litten, ik bin er seker fan dat hy tige
grutsk west wie.
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