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Dankwoord

“Aardbeienplukker!”
“Schoorsteenveger!”
“Buitenschilder!”
“Ramenlapper!”
“Hemelbestormer!”
“Die zoekt het hoger op!”
Een persoon met een ladder in het bos roept veel reacties op. Slechts weinigen
zullen zich gerealiseerd hebben wat er werkelijk achter die ladder schuil ging.
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heeft in de laatste fase veel van de stukken voorzien van commentaar, waarbij hij
vooral de grote lijn van de stukken in de gaten hield. I would like the members of
the reading committee – Pat Monaghan, David Bryant and Marcel Visser - for their
willingness to spent time and energy on reading the thesis. I’m looking forward to
discuss my work with them.
Wouter is wellicht de persoon die het meest heeft bijgedragen aan dit onderzoek,
maar wiens aandeel het moeilijkst is terug te vinden. Zijn bijdrage is van onschatbare waarde geweest. Met zijn enthousiasme en zijn kritische houding was hij
zowel de engel als de duivel op mijn schouder tijdens het doen van dit onderzoek.

Hij was altijd bereid om zijn vrije tijd, zelfs al waren dat de late uurtjes, te steken
in mijn onderzoek en hielp graag mee met het veldwerk. Tevens was hij nooit te
beroerd mijn werk net zo flink door de mangel te halen als zijn eigen werk.
Bedankt!
Thijs, Melian, Erwin, Martijn, Thomas, Douwe, Saskia, Jobien, Hilde, Marina,
Roos, Sara, Dennis, Allert, en Kasper waren als studenten absoluut onmisbaar
voor het praktische werk. Hetzelfde geldt voor de veldassistenten Richard en
Sandra. Zonder hen was zelfs het basis werk, i.e. het bijhouden van de burgerlijke
stand van de koolmezen, niet mogelijk geweest. Ik wil hen allen bedanken voor
hun inzet en enthousiasme; het was de samenwerking met hen die het veldwerk
maakten tot een waar feest. Richard en Saskia bleken goede partners voor de snelle wissel van eieren van de ene naar de andere nestkast. Sandra en Dennis hebben
bijzonder veel tijd en energie gestoken in het meten van de broedkosten van koolmees vrouwen; werk dat zich voordeed tijdens de late uren. Het doen van onderzoek met zo’n club mensen zorgde voor veel gedenkwaardige momenten, waar je
me maar eens tijdens een borrel naar moet vragen. Zeker de 2003 club was erg
bijzonder, met de zeven dames die het leger op stelten wist te zetten, en de twee
mannen die zich daartussen goed staande wisten te houden. In dat jaar werd het
sparen van badges een ware rage, met als grootste klapper natuurlijk de badge
van sergeant Koolmees (got it!).

De mensen van Staatsbosbeheer, en dan met name Jan Willems, Jan van de Laan,
Teun en Gerrit Haaima, Seya en Egbert Schuldink bedank ik voor de fijne samenwerking tijdens de veldwerk periode, voor de interesse in het onderzoek en voor
het uitwisselen van nieuwtjes over bijzonderheden in het veld.
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Ik wil de mensen van het leger hartelijk bedanken voor de acceptatie van het stel
geitenwollensokkentypes die elk jaar weer een aantal weken verbleven op hun
anders zo gedisciplineerde basis. Ik hoop dat in de komende jaren de samenwerking op dezelfde goede voet zal blijven voortbestaan. Ons verblijf in de kazerne
was met name zeer aangenaam door de inzet van Anne, Peter en Gea van de
logistiek, Theo, Gerald, Rudi, en de dames van de eetzaal, Ali, Simon, Riekje,
Bauke, Henk en Arjen van de kantine, en de huismeesters Anne, Henk, Geert en
Trijn. De ‘binnenslapers’ Jacco, Peter en natuurlijk Douwe wisten elk jaar weer een
welkome sfeer te creëren en vormden menig avond goed gezelschap. Willem, Ben,
Harry, Wiebe, Daan, Theo, Henk, Jan, Cor, Grietinus, Henk, Piet, Minhl, Paula,
Auke, Sipke, Hielko en Andre zorgden als wacht voor een vrolijke noot tijdens de
korte of wat langere pitstop in hun hokje. ’s Nachts waren zij vaak onze uitvalsbasis als we behoefte hadden om even wat te leuten. En natuurlijk is het een goed
gevoel te weten dat de mannen (en de vrouw) van de wacht voor je klaar staan
wanneer je om 3 uur ’s ochtends met je auto in de greppel staat.
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met name dankzij de vele discussiebijeenkomsten. In het bijzonder wil ik Richard,
Karen, Peter, Irene, Kim en Marion bedanken; zij zorgden niet alleen op het werk
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Groningen, september 2006

DANKWOORD

Maaike Elisabeth de Heij
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