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Mijn tijd als promovendus is mij dierbaar geweest en gelijktijdig ook best zwaar. Toen
ik besloot dat ik deze PdD dolgraag wilde, leek het mij een goed idee om het totale
voedselweb met behulp van stabiele isotopen te willen ontrafelen. Tot op de bodem. Ik
ging als een razende van start, heerlijk. Maar het bleek wel erg veel, vooral aangezien
ik het niet kon laten om alles in detail te bekijken, ik niet graag compromissen binnen
mijn eigen werk maak en de Waddenzee een verdraaid complex systeem is.  Gelukkig
kreeg ik veel steun, zowel van mijn ‘wetenschappelijke’ als mijn echte familie.

Myn wittenskippelike heit dat bisto eins, Theunis, en dat hast yn myn eachen mei
gloede dien. Ek al is dyn libben fansels oergriselik drok, wiedest dochs belutsen en
geduldich, sawol op wurkflak as persoanlik. Koedest my (relatyf) makkelik wer op it
goeie spoar sette – alhoewol ’t ik flink koppich bin – en likest myn wrakselingen te
begrypen of yn els gefal stjoere te kinnen. Hah, do seachst sels kâns om myn oerdri-
uwne each foar de lytste details of just de te grutte ideeën te temperjen. Dan seidest
do dat ik myn ideeën mar ‘efkes keurich opromje moast yn in doaske’. Fierder mak-
kest my – noch hieltiid – razend entûsjast. Nei oerlis mei dy koe ik hast net wachtsje
om wer fierder te wurkjen. Sels doet ik my sa rot fielde dat myn dosintewurk net mear
slagge en ik my needsaakt fielde om te stoppen mei myn PhD, doe wistesto my noch
oer te heljen om fierder te gean. 

En Petra, jij bent mijn tweede belangrijke figuur voor mijn proefschrift geweest.
Iemand die me vertrouwen gaf en de grote wetenschappelijke wereld huislijker
maakte. Ben jij daarmee mijn wetenschappelijke moeder? Het voelde fijn en natuur-
lijk om samen ons lepelaarveldwerk te doen, volgens mij zijn wij een goed team. Dan
deden we ijverig en goed voorbereid onze lepelaarvangacties – we stapten energiek
doch voorzichtig over de kwelders – en verzamelden nadien lepelaarkotsjes onder het
tentje, waarna jij in de veerhaven vrolijk een garnalenkroketje bestelde. De lezers die
nog nooit een garnalenkroketje ... euwh ik bedoel een lepelaarkotsje... hebben gezien,
verwijs ik naar figuur 1 van hoofdstuk vijf.

Han, ik heb ontzag voor je brede en convergerende manier van denken, je luistert
even een tijdje en lijkt het ‘systeem’ vervolgens volledig te kunnen doorgronden. Ik
was dan ook erg blij dat je halverwege mijn tweede promotor werd. Het was een feest
om overleg met je te hebben (hoewel dit jammerlijk weinig voor kwam, want je was
vaak druk bezet of ik was niet in Groningen). Dan leerde ik zoveel en vertrok ik vaak
met nieuwe ideeën voor mijn proefschrift.

Henk, als co-promotor heb je mij vooral op logistiek vlak geholpen en samen met
jou en Hans Witte hebben we het vissen-isotopen-(lab)werk opgezet. Dankjewel hier-
voor.

Gedurende mijn promoveertijd zijn er maar liefst vier post-docs binnen project
Waddensleutels werkzaam geweest. Tjisse, do wiedest post-doc I en we sjouwden fan
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eilân naar eilân mei krabbenfallen en guod om diatomee mei te ekstraheare.
Tuskentiids sietest do faaks op dyn mac kleptop, lies ik artikelen of makke in nei skep-
net. Do moastest fansels it kokosmatte-eksperimint dwaan, ik holp wat, en letter
moasten we dit yn de gaten hâlde. Drok, trochtocht en hastich gongen we te wurk.
Dankewol, do joechst my in moaie start. Al gauw kreeg Tjisse een plek in Nijmegen
en zo kwam post-doc II. Marjolijn regelde het mosselbankenexperiment, dit leverde
een bak aan pracht data op, merci. ‘t Was mooi en hard werken, hè Marjolijn? Ik
bewonder je flexibiliteit en vindingrijkheid. Ik was inmiddels al zwanger van Wout en
had ook veel eigen onderzoek, waardoor we eigenlijk niet eens veel (veld)werk samen
hebben gedaan. Dankjewel dat je tussendoor tijd voor mij vrij maakte zodat we mijn
‘eigen’ werk konden bespreken. Iets later werd jij ook zwanger en tijdens jouw verlof
kwam Els even als vervanger, ergo post-doc III. Dank, Els en Marjolijn, dat jullie pro-
beerden om mijn proefschrift op poten te zetten (‘welke hoofdstukken wil je per se?’).
Ik verzoop namelijk in alle opties en projecten. Aan Laura, mijn post-doc IV, ben ik
ook veel dank verschuldigd. Je ben zo voorzichtig en vriendelijk in omgang en zo
ambitieus en gedreven in je werk, dat ik flink tegen je opkijk. Dankjewel voor de vele
tijd die je met me aan het baseline-stuk hebt besteed. Wat een klein makkelijk en
ondersteunend stukje over stikstof-baselines moest worden, mondde uit in een ana-
lyse die ons volgens mij meer dan drie jaar achtervolgde. Het klein baseline-stukje
bleek totaal niet zo eenvoudig en rechtlijnig als we hadden gehoopt, toch valt in
hoofdstuk vier volgens mij een goed manuscript te lezen. Heel waardevol ook dat je
meelas in de fase van het afronden van mijn proefschrift (algemene introductie en
discussie), mijn dank dank dank.

Als er iets is wat ik veel heb gedaan tijdens mijn promotietijd, dan is het wel isotopen-
monsters verzamelen, alleen maar vooral ook met collega’s van het NIOZ. Hele kisten
met kleine potjes en epjes hebben we verzameld (want heel het Waddenzee voedsel-
web, op vele locatie, over meerdere jaren). Ik heb erg goede – en ook ietwat span-
nende – herinneringen aan de mistnet experdities op het Wad (Richel, Hengst, Griend
en met de Wadtoren, de Nav of vanaf Griend). Dolgraag zou ik nog eens mistnetten
(als mijn kindjes iets groter zijn misschien). Bernard, dankjewel voor alle kennis die
je mij gaf over vogels vangen en ringen aflezen. Ik vond het prettig om met je samen
te werken en miste je dan ook echt toen je bij het NIOZ wegging. Anne, do ûnder-
sochst faaks de mientse fûgelmagen mei in echo, mar ik herinnerje my noch datsto
my op in lange nacht mei in grutte fangst ek noch kaamst helpen mei bloedprikken,
super. Sander, naast het vele SIBES werk waar jij, Maarten, Anne en Job de draaiende
motor van zijn, verzamelde je voor Waddensleutels (dus ook voor mij) extra mon-
sters. Mijn dank, onderandere ook voor het verzamelen van extra diatomeeën en mos-
sels en pokken van de vaargeulboeien (met je prachtige zelfontworpen schraper).
Veldwerk op zee dat moet met een boot. Ik ben de bemanning van de Navicula (Bram,
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Hein, Tony en Wim-Jan)  en schipper Ewout van de Stern dan ook dankbaar voor het
vervoer. Het is vast niet altijd makkelijk om ons – vaak bevlogen en jachtige onder-
zoekers – aan boord te accomoderen.Ook mijn dank aan mannen van de Harder en
Stormvogel, zoals Theo en Nico, van het EL&I.

Hoewel ik halverwege mijn PhD besloot om standplaats Texel voor Groningen te
verruilen, heb ik fijne en goede herinneringen aan mijn NIOZ-tijd en -collega’s. De
praktijk dat op gezette tijden pauze wordt gehouden is te prijzen. Ja, die pauzes waren
echt gezellig én inhoudelijk tof. Ik mis dat nog regelmatig. Hoewel mijn onrust me
het vaak niet toeliet, werd ik vrolijk als ik wel om theepauze ging tijdens mijn dagjes
NIOZ. Nu spreek ik wel veel over pauzes, maar daaromheen konden we verrekte hard
werken. Het overkwam me – toen ik nog in de Potvis woonde – dan ook regelmatig
dat ik pas om 20.00h naar huis liep. Prachtig! Dankjewel dus, dierbare vogelvleugel-
collega’s; Anne, Anita, Andreas, Allert, Bernard, Casper, David, Eelke, Eldar, Estefania
(thanks for the regurgitate analyses), Eva, Ginny, Henk, Hans (dank dat jij en Sieme
zoveel vis hebben gevangen die ik kon gebruiken voor mijn isotopen en ik vond het
geweldig hoe kalm en gezellig ons visdissecteren altijd was), Jaap, Jan D., Jacintha,
Jan v. G., Jim, Job, Julia, Kees (dank voor je lepelaarkots hulp), Lise, Lodewijk,
Matthijs, Maarten (dankjewel voor je (DEC) hulp), Niamh, Petra, Piet (lieve, ethousi-
aste en muzikale kantoorgenoot van me), Pieternella, Rob, Roeland, Roos, Sander,
Simone, Sjoerd,  Tamar, Tanya,Theunis, Thomas L., Thomas O. en Ysbrand (en sorry
andere collega, als ik ‘jou’ nu vergeet te noemen, het is al een tijd geleden). En ook
mijn dank aan Mardik, waar ik ook terecht kon met kotsvragen. 

Eigenlijk maakte ik als masterstudent bij Allert al kennis met bewoners van ‘de
vogelvleugel’. Allert, ik ben blij dat ik – in mijn groene overall – destijds bij jou mijn
eerste masteronderzoek heb gedaan aan (sociaal) foerageergedrag bij kanoeten. Je
hebt me de vuurdoop gegeven qua het adembenemend mooie veldwerken op het
Wad. Het was me een eer om samen met je de kanoeten te mogen vangen, ons expe-
riment met ze te doen en om ze weer vrij te mogen laten (ook Herr Flick hinkte blij
weg). Je nauwkeurige werkwijze heeft mij toen en later veel gebracht. Bedankt ook,
voor je constructieve suggesties die je gaf voor mijn algemene discussie in dit proef-
schrift. 

Ik was ook regelmatig op het isotopenlab te vinden, vooral in het begin. Toch heb-
ben de analisten Daphne, Kevin, Thomas en Karsten toch denk ik wel de meeste van
mijn isotoopmetingen gedaan. Dankjulliewel. Jort, ik wil jou graag bedanken voor het
nauwkeurig controleren van de isotoopwaarden en het onderhoud van de IRMS-
machine. En Stefan, hoe fijn was het om bij je binnen te kunnen lopen voor isotoop-
vragen (grote of kleine). Ik liep eigenlijk altijd content en met een oplossing weer bij
je weg, dat was geweldig. Ik betreur het dat ik nog geen CSIA artikel heb kunnen
schrijven, over harders of lepelaars. Het is zulke mooie, maar ook moeilijke, data.

En ik zou het bijna vergeten, omdat het vaak zo soepel verliep, maar ik wil ook
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graag het ondersteunend personeel van het NIOZ bedanken; verwerken van bonnet-
jes, printwerk, halen van spullen uit het magazijn, de klussen in de werkplaats, de vele
receptietelefoontjes die ik als thuiswerker maakte om me te laten doorverbinden,
contractverlengingen en zwangerschapsverlof regelen, etcetera.

Dit proefschrift zou er niet zijn geweest, als ik niet bij project Waddensleutels zou
zijn aangenomen. Mijn dankbetuiging dus aan mijn Waddensleutels collega’s;
Wilfred, Quirijn, Han, Theunis, Stefan, Tjisse, Sander, Marjolijn, Els, Laura, Hélène,
Elisabeth, Jaap, Jack, Johan, Klemens, Matty en Henk. Ik vond ons vergaderingen
vaak spannend en interessant. Het was fijn om in zo’n professioneel team te mogen
werken.

Dat ik zoveel data heb mogen verzamelen, heb ik ook in belangrijke mate te dan-
ken aan de medewerking van natuurbeheerders van de waddeneilanden; Staatsbos -
beheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea. Mijn dank aan al deze beheerders, voor
de coöperatie, de toestemming, het meegaan in het veld en het regelen van vrijwilli-
gers. Super. In het speciaal mijn dank aan een aantal mensen waar ik direct contact
mee had: Dankjewel, Carl, je deed Petra en mij altijd welkom voelen op Vlieland. En
we werden ook al zo prettig ontvangen op Terschelling (Oane en Arjan) en Ameland
(Frits † en Richard). Op Texel mochten we veel zelf, maar Erik ging ook wel mee naar
de Schorren, dankje. Leon, dankjewel dat je ons altijd zo gastvrij ontving op de
Banaan. Op Schiermonnikoog konden we rekenen op de medewerking van Otto, Erik
en Cynthia, het was heel ontspannen om met jullie het veld in te gaan, dankjulliewel.
Otto, jij, Peet en soms Tamar hebben mij aan het begin van mijn PdD wegwijs
gemaakt binnen het lepelaaronderzoek. Wat hadden we het gezellig, hè? Ik vond het
prachtig om met je samen te werken en van je te leren. Je was altijd zo zorgzaam voor
me, dankjewel.  

Graag wil ik ook de vissers bedanken die mij hielpen met het verzamelen van vele
vissoorten, jullie vissen waren me zeer kostbaar; Jan de Jong (Ameland), Frido en
bemanning van de TX-10 (Oudeschild), Max Hoogerman van de HA-11 (Harlingen),
Jan en Barbara Geertsema van de TS-31 (Lauwersoog) en visserijbioloog Zwanette
Jager (Eemscentrale).

De enthousiaste en kundige vogelringers van Calidris, waaronder Wim, Symen,
Kees en Jim, wil ik ook graag bedanken. Ik vond het prachtig om bij jullie de ‘bloeder’
te mogen zijn. De Schierse kwelder heb ik op vele tijdstippen en in alle jaargetijden
mogen aanschouwen, maar het krieken van de dag na een goede vogelvangst is toch
wel het mooist.

Schiermonnikoog en de Herdershut zijn voor mij één. Wat heb ik een geweldige tijd
gehad in de Herdershut, en vooral met de mensen daar. We werkten hard, hadden
vruchtbare discussies en overleg, hielpen elkaar en hadden het echt reuze gezellig
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(mijn inziens). Soms was ik er een avondje of twee alleen, maar meestal kon ik wel
rekenen op gezelschap van Ellen, Els, Hacen, Maarten S., Kees O., Petra, Kelly, Elske,
Tjisse, Jofre (of een willekeurig andere onderzoeker). Maarten S., jou wil ik ook nog
bedanken voor je toffe begeleiding en de uitgebreide soortenkennis waar je mij mee
om de oren sloeg tijdens mijn tweede masteronderzoek. Ik denk soms met weemoed
terug aan het crossen en speuren over de kwelders.

Maurine, en ook Jeroen (chef drieteen), dankjulliewel voor de begeleiding tijdens het
schrijven van mijn eerste eerste-auteur wetenschappelijke artikel. Drieteentjes lijken
feilloos te weten of ze tijdens hun migratie een stopover tussen hun broedgebied en
de Waddenzee nodig hebben, echter het model wat we hiervoor bedachten bleek best
lastig uit te leggen en scherp en eerlijk te krijgen (gelukkig hadden we Eldar en Ido).
Het was fijn om voor kort (of langer) overleg steeds even te kunnen aankloppen bij
jullie glazen deuren. Ido, ik voelde me vaak verheugd als ik een afspraak me je had,
dit mede omdat ik je humor nogal tof vind. Dank voor je hulp met het waterdicht
maken van het double-diet-switch-model. Het was mij een eer om (te proberen) met
je op te denken, ik vind je virtuoos in het doorgronden van theoretische modellen.
“Kijk, en dan doe je dat zo...” (floep tik tik tik ... en R slikte ons model nog beter, met
een loop en vele premissen e.d.). 

Ik wil graag al mijn Conservation Ecology collega’s bedanken. Ik was een beetje
een ‘dwaalgast’, maar jullie deden mij altijd welkom voelen aan de koffietafel. Efkes dei
sizze tsjin Jos en Marcel (wa ik hjir ek graach noch efkes dank foar de sekse determin-
aasjes). Even kijken of Wimke op haar plekje zat, even met Els bijpraten. Or have a
small chats with Hacen, Ruth or Lucy. Het was altijd weer een verrassing om te kijken
welke kantoorgenoten ik die dag trof in het Diereco-Cocon-hok (vaak trof ik Yvonne,
Rienk, Jeroen, Jelle en Elena en eerder  ook Marjon en Roel). Jullie sleepten me dan
mee naar lunch-meetings (waar ik vaak in eerste instantie niet op zat te wachten, want
ik werd dan zo opgezogen door mijn werk, maar achteraf was het altijd interessant en
was ik er blij om). O, en een ode aan Ingeborg en Joyce is ook zeker op zijn plaats.
Even een sleutsel voor de ‘kolfkamer’ op de vijfde, waar is Theunis (geen gedeelde
agenda, eigenlijk een onmogelijke vraag dus), waar is Ido (vaak onvindbaar als ik het
vroeg), mag ik een afspraak met Han (afspraak maken uitsluitend via Ingeborg, werkt
perfect, maar agenda is vol). Dames, ik ben jullie erg dankbaar voor alle moeite.

Ook wil ik nog twee mensen bedanken die er voor zorgende dat dit proefschrift
van uiterlijke schoonheid werd voorzien. Dick, ik vind het knap hoe strak jij een tekst
kunt opmaken en hoe de figuren na jouw aandacht meer tot hun recht komen. Jelien,
lieve vriendin van me, het was fijn dat je met me meedacht in het proces van illustra-
ties maken (stijl kiezen, gewoon eventjes overleggen, schetsjes mogen voorleggen, tips
voor digitaliseren). Zonder dat je het misschien wist heb je mij aangespoord om weer
te durven tekenen. Je inspireert mij (met je prachtige eigen werk), dankjewel. 
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Leafste Heit en Mem, hoe kin ik no yn wurden fetsje hoe bliid ik bin dat jimme myn
âlden binne. Ik ha in machtige bernetiid hân mei in soad bûten en kreatief wêze. Ik
bin jimme sa dankber foar jimme geduld, dat jimme ús belûtsen yn oerlis, my learden
om net samar op te jaan en om mysels, elkoar en oaren te begrypen, te fertrouen op
myn gefoel (meastens fan Mem) en ta beslút foar myn ‘frjemde’ en brede wize fan
 tinken (fan Heit). Alle boppesteande hat my in hiele protte holpen om dit proefskrift
te skriuwen. Jimme wiene ‘de fraachbaak en it helpsintrum’ tiidens myn PhD. Ek fyn
ik it machtich hoe belutsen jimme wiene by it praktyske diel fan myn PhD. Heit hat it
bêste grenate- en fiskfangnetsje makke wat men betinke kin (die mei die skistôk).
Gongst ek mei op fjildwurk (mei Mem en Gearte) en dan waadrinne of bisten fange
yn it Lauersmar, wie geniete hè? En Mem, wytst noch dat wy nei de Banaan gongen te
leppelbek fangen? Wat in skatsjes, hè, die pykjes. Bist myn soarchfuldigste assistent
oait. En wat ha wy swier fjildwurk op it Waad dien; do gongst altiid krekt mei nei de
plakken wêr wy it fierst fuort sakten yn it slyk. Dankewol ek foar it oppassen. Op de
dagen datsto op Wout pastest gong ik altiid mei in hiel rêstich gefoel oan it wurk. En
Wout wie dan ek al yn bad west en hearlik ta rêst kaam, hiel fijn. De ôfrûnne trije jier
wiene ferskrikkelik swier foar dy en Heit (en ik siet sa oer dy yn en hie sa mei dy te
dwaan). Ik bin ûnbeskriuwber bliid dat Mem it (unferwacht) rêde mocht en hoop dat
de kanker foar altiid (sa goed as) ‘fuort’ bliuwe mei. Bist en bliuwst myn sterke Mem.

Leaf broerke en leaf suske, sûnder jimme wie ik net de Jeltje die ik no bin. Sytze,
grut lyts broerke fan my, ik fyn it in eare datsto myn paranimf bist. Ik ha bewonde-
ring foar de manier hoesto troch dyn opliedingen buffelst. Asto gjin húsdokter wurde
woedest, dan hiedest tink ik ek in hiel oplettend ûndersyker wurde kinnen. Do bist yn
els gefal better yn eineaai sykjen as ik. En Gearte, mei heimwee tink ik soms werom
oan ús skeelertochtsje, jûns nei it wurk of yn it wykein. Kletse en sjeze, dat wie perfekt
om de holle wat frei te meitsjen fan al it wurk. En Tim, ik ben blij dat jij als weten-
schapper en zwager mijn paranimf wilt zijn. Ik was geraakt door je lieve en omden-
kende reactie toen ik vroeg of jij mijn paranimf wilde zijn. Je bedachtzame en analyti-
sche kijk op de wereld maakt dat je vast en zeker binnenkort een indrukwekkend
proefschrift binnen de bewegingswetenschappen mag verdedigen. 

Lieve Anneke, dankjewel voor het oppassen op Wout en Bregje. De laatste jaren
kwam je om de woensdag (op je vrije dag) naar Oranjewoud, zodat ik nog aan mijn
proefschrift kon werken. Je bracht kleine Bregje tussendoor bij me voor voedingen,
speelde met beide kindjes en zorgde zo dat ik een flexibele doch productieve werkdag
kon hebben. Waarschijnlijk heb je veelvuldig gedacht dat ik krankzinnig was, als ik
urenlang onbewogen op mijn laptopje zat te tikken. Het is fijn om zo’n lieve, begrip-
volle en rustige schoonmoeder te hebben, vooral aangezien de ‘rampberichten’ zoals
afwijzingen en vertragingen, of spannend nieuws over Mem, vreemd genoeg vaak op
dinsdagavond of in de loop van de woensdag zich aandienden.  
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Dierbare lieve Maarten, slimme en kritische denker, dankjewel voor de rust die je uit-
straalde als ik druk was, je vertrouwen in me dat ik dit proefschrift kon schrijven en
het aanhoren van mijn ‘stomme PhD’ momenten. Jij was degene die mijn proefschrift-
titel bedacht en mij het verhaal ‘A tell-tale heart’ voorlas. Ik vond het heerlijk als je
meeging op veldwerk, samen van het Wad genieten – beter zonder wadvinger in je
oog – en ’s avond laat nog met mij vogelbloed centrifugeerde of diatomeeen oogstte.
Je hebt er veel voor over moeten hebben, dat je een onderzoekster als vrouw hebt. Zo
gingen vele vakanties voorbij die in het teken stonden van mijn PhD, sorry hiervoor
en dankjewel dat je mij deze vrijheid gaf. Voor jou moeten mijn promotiebaan en ik
één zijn, want we leerden elkaar kennen een paar weken voordat ik naar Texel ver-
trok. Ons afgelopen zeveneneenhalf jaar samen omvatten naast een PhD nog ons
huwelijk, ons twee pracht kinderen, zeven verhuizingen, de grote verbouwing van ons
huis en nog een aantal banenwissels. Ik denk dat de PhD hiervan de meest slepende
component was, wat echt veel van mij heeft gekost om te voltooien, maar we hebben
het gehaald (zie dit boekje). Ik hoop dat ik snel weer je energieke Kwik zal zijn.

Leave berntsjes fan my. Wize, technyske en fijnbesnaarde Wout, dyn each foar
detail en manier werop asto informaasje opslurpst meitsje dat it my net hielendal soe
ferbase as der oer san tweintich jier in proefskrift fan dy bestiet. Ferdjipje dy no earst
mar fierder yn de wereld fan de Gorgels, lit Mem dy mear ynformaasjeboekjes foar-
lêze en ûndersykje de wrâld (mei dyn freontsjes op skoalle). Doch eins foaral mar
gewoan wat dyn hart dy ynjout. En dan do Bregje, stralend, parmantich, tûk en ûnder-
sykjend famke fan my. Dêr wêr Wout as baby mei gong op fjildwurk, gongst do – as
baby fan in pear wike âld – mei nei gearkomsten yn Gaast yn’e draagdoek. Miskien
hat dit bydroechen oan dyn ferbluffende snoadheid yn kommunisearjen en it gemak
werop asto puzzels oplosse kinst? Poffer en Stokje, ik beloof jimme dat ik sil besykje
om jimme minstens safolle mei nei bûten te nimmen as jimme pake en beppe dat mei
my dien hawwe.
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