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Dankwoord 

Het had iets surrealistisch, onderzoek doen aan getijdesedimenten op de 9e 

verdieping van een gebouw in het centrum van Amsterdam. Als 'echte' bioloog hoor 
je toch geregeld met je voeten en/of handen in je onderzoeksgebied te verkeren 
(Groningse school). Ik heb wel erg genoten van het mooie uitzicht over Amsterdam 
vanaf de 9e. Bovendien had ik het zo naar mijn zin, dat ik het aanbod om naar 
Yerseke te verhuizen, afsloeg (de cultuurshock leek me op dat moment iets te groot). 
Ik wil graag mijn promotor, Luuc, bedanken voor het feit dat hij het 
vanzelfsprekend vond dat ik mijn onderzoek in Amsterdam voortzette en voor zijn 
positieve instelling. Lucas, mijn directe begeleider op afstand, bedankt dat je me alle 
mogelijkheden hebt geboden om ook in Yerseke uitgebreid veldwerk en 
experimenten te doen. En ook in Arcachon. En ook nog in Marennes-Oléron. 
Zodoende heb ik toch nog veel op en in het sediment vertoefd. 

Veel mensen hebben me geholpen tijdens mijn promotie, in het lab, in het veld 
en ook daarbuiten. Van al deze mensen is, direct of indirect, iets terecht gekomen in 
dit proefschrift. 

Henk, de vrolijke noot van het Sporengas Project, bedankt voor de prettige 
samenwerking, ook in Arcachon, en voor je constructieve commentaar op enkele 
hoofdstukken. I thank Carsten Vogt, (working on 'the psychology of purple non-
sulfur bacteria'), for our nice meetings and trips to Arcachon and to Plymouth, 
where we wanted to measure DMSP in cyanobacteria. Mijn meest succesvolle 
studente, Claar, bedankt voor al het werk dat je hebt gedaan en voor de leuke tijd 
die we samen hebben gehad. Het doet me terug denken aan ons 'mini-sediment
clubje': Ben, Natascha, Bart en Claar. Ik vond onze literatuur- en werkbesprekingen 
altijd erg leuk en zinvol. Ik vond het jammer toen het ophield te bestaan en mijn 
gezellige kamergenoot, Ben, ook al naar Zeeland vertrok. Van de mensen uit 
Yerseke wil ik Jan Sinke bedanken voor de vele metingen die hij voor me heeft 
uitgevoerd op de HPLC. Ute, ontzettend bedankt voor alles wat je voor me hebt 
gedaan; ik kwam altijd met plezier langs bij jou en Bart in Yerseke en/of Goes. 
Tijdens mijn eerste veldcampagne in Yerseke had ik het genoegen te mogen 
verblijven in het academische-vrouwen-wooncollectief; bedankt, Monique en Inez. 
Marc en Jody bedank ik voor hun bijdrage tijdens het veldwerk bij Marennes-
Oléron (met name die ene 'Rochefort 10' heeft indruk gemaakt). I thank Gérard 
Blanchard and Pierre Richard and their colleagues from the CREMA in L'Houmeau 
for their hospitality and their assistence with field work in Marennes-Oléron Bay. 
Koen Sabbe uit Gent, bedankt dat je drie dagen achter de microscoop hebt willen 
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zitten om Ute en mij in te wijden in de taxonomische wereld van de bentische 
diatomee. Doris Slezak, Arjan Kop en Fleur van Duyl, van het NIOZ, bedank ik 
voor het ter beschikking stellen van hun purge-and-trap opstelling en voor hun hulp 
bij het meten van mijn monsters. Willem, ik vond het heel fijn dat ik voor deze 
dagen bij jou in je houten huisje kon logeren. Henk Dekker van biochemie, 
enthousiast, maar helaas tevergeefs, begonnen we aan de zoektocht naar 'de 
onbekende piek'. Bedankt voor de energie die je er in hebt gestoken. Jef, bedankt 
voor al je hulp in de laatste fase. Ik heb jouw bijdragen als zeer constructief ervaren. 

Naast de inhoudelijke kant is ook de 'logistieke' kant van het onderzoek erg 
belangrijk. Hiervoor wil ik de volgende mensen bedanken: Pieter B., voor alle snelle 
bestellingen (ik had altijd alles gisteren nodig), Dennis, voor alle afwas, Udo, voor 
het vervaardigen van handige hulpstukken, Bert en Ron, voor het blazen van glas en 
een gezellig praatje op zijn tijd, Jan van der Steen, voor financiële aangelegenheden, 
Gerrit Hardeman, voor computerzaken, Marijke Duyvendak, Ankie Koeberg-
Telder en Ricky Tax van de bibliotheek, voor jullie behulpzaamheid. 

De sfeer op het lab heb ik altijd prettig gevonden; het was een tijdje wat stil, 
maar de groep is nu weer gezellig als vanouds. Collega's van toen en nu wil ik hier 
graag voor bedanken: Ben, Bart, Marlies, Simone, Josje, Hans B., Jeroen, Hans M., 
Hans R. en Mark van de 8e (misschien kunnen we nog een iets leuks doen met z'n 
drieën), Mike, Svetlana, Daniel, Diana, Pim, Petra, Natascha, Claudia, Hélène, Elly, 
Ernesto, Corrien, Jutta, Marieke, Marco, Maria, Jolanda, Evelien, Edwin. En niet te 
vergeten Karin, je bent uitgegroeid tot de spil van onze werkgroep. 

Eén van mijn favoriete bezigheden buiten het lab was/is het roeien op de 
Amstel; niet in de laatste plaats omdat ik zo'n leuk roeiploegje heb. Bedankt, 
Marjolein, Fere, Rob en Ellen, Carel, Gerdie, Jasper. 

Andrea, steun en toeverlaat, bedankt voor je sprankelende aanwezigheid en 
onze fijne lunches bij de 'Rasta-man' (en natuurlijk voor het kopiëren en knippen en 
plakken). Doe je voorzichtig? 

Monique en Marjan, vriendinnen, samen begonnen als jonge en frisse biologen, 
verder ontwikkeld tot microbieel ecologen, zelfs genoemd als heilige-drie-eenheid, en 
uiteindelijk jullie als mijn paranimfen. Een mooiere cirkel kan in mij niet 
voorstellen. 

Mijn vader en moeder wil ik bedanken omdat ze me altijd gestimuleerd hebben 
in mijn keuze voor de 'algen' en de 'microbiële matten'. Het geeft een heel 
geruststellend gevoel dat ik altijd bij jullie terecht kan; Ruinen blijft mijn 'thuis'. 
Brit, je bent mijn zus en ik ben heel blij dat je zo'n mooie omslag hebt ontworpen; 
verder denk ik vaak met genoegen terug aan onze fantastische fietsvakanties in de 
Provence. Wat fantastische vakanties betreft, Arthur, de vakantie in Amerika met 
jou was ook onvergetelijk. 

En tenslotte natuurlijk lieve Erik-jan, ik ben zo blij dat je er bent (Anke en 
Henk, bedankt hiervoor). Gelukkig heb je gelijk gekregen: alles is goed gekomen. Ik 
heb alle vertrouwen in de toekomst, waarin ons nog zoveel spannends te wachten 
staat... 
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