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Dankwoord d 

DitDit  proefschrift is niet heel vlug geschreven. Ik kwam in 1985 als hoofdvakstudent bij Jan Stock 
terechtt die mij, nog voor mijn afstuderen, een baan aanbood als onderzoeksassistent. Maar het was 
geenn voltijdsbaan en hoewel hij me nauw bij zijn eigen onderzoek betrok en mij stimuleerde zoveel 
mogelijkk zelfstandig te publiceren was er in de wereldstad Amsterdam veel ruimte voor andere dingen 
diee even interessant leken als een wetenschappelijke carrière. Met de komst van Fred Schram kwamen 
err uiteindelijk de omstandigheden waaronder ik dit proefschrift kon voltooien. Ik wil hem, mijn 
promotorr Fred Schram, speciaal bedanken voor zijn intensieve begeleiding en zijn hulp in allerlei 
zakenn die mijn werk aan de UvA tot nu toe zo aangenaam maakten. 

Onderr al mijn collega's in het Instituut en het Zoölogisch Museum die me van dienst waren 
bijj  mijn werk zijn er ook die direkt betrokken zijn geweest bij mijn onderzoek. Inhoudelijke discussies 
warenn er met Jos Notenboom, Stefan Könemann, Matthijs van Couwelaar, Dirk Platvoet, Cees Hof, 
Dannyy Cleary, Ronald Jenner, Julia Kouwenberg en Joris van der Ham. Bedankt voor julli e creatieve 
inzichten. . 

Marioo de Kluijver en Sven Lange hebben bijzonder gewillig geholpen bij het onderwijs aan 
studentenn en zodoende ruimte gemaakt voor mijn promotie onderzoek evenals Toon van de Put, Jody 
doss Santos, Mieke Zaanen, Florence Pieters en George Meerburg die, ieder op hun eigen wijze, mijn 
bewegingsruimtee hebben vergroot. Technische en logistieke hulp kwam van Thomas van Wissen, Jan 
vann Arkel, Wil van Zijl , Wil van Ginkel, Isaac Isbrücker, Tatjana Das en Jan Vermeulen. Zij deden 
spontaann meestal meer dan nodig en kwamen met inventieve oplossingen. 

Inn de periode na Jan Stock's pensioen formeerde Wouter Los een begeleidingsgroep met Rob 
vann Soest, Hans Duffels en Siebrecht van der Spoel die me graag terzijde hadden willen staan ware 
hett niet dat ik kennelijk allerlei andere dingen aan mijn hoofd had die me het zicht op een promotie 
tijdelijkk ontnamen. Bedankt voor julli e goedwillendheid en collegialiteit. 

Koo de Korte en Loes Westermann hebben mijn veldwerk in het Caraïbisch gebied mogelijk 
gemaakt,, waarvoor veel dank. 

Thuiss hebben Yvonne en de kinderen mij een vaste basis gegeven voor het schrijven van de 
diversee publicaties. En was er leuker veldwerk dan met kleine Suzanne op het strand van Tenerife 
waarr ze mijn zeef en emmers omgooide? 

Tenslottee wil ik mijn ouders bedanken voor hun onvoorwaardelijke hulp in alle opzichten. Dat 
julli ee dit proefschrift als een bekroning mogen zien. 
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