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Nawoord 

Tot slot wilde ik de mensen bedanken die hebben bijgedragen aan het onderzoek 
beschreven in dit proefschrift. 

Allereerst natuurlijk Luuc, mijn promotor. Alhoewel het wad niet helemaal jouw 
plek was, heb je je altijd enthousiast getoond voor dit onderzoek. Je was er steevast 
van overtuigd dat er meer uit gegevens te halen valt dan op het eerste gezicht lijkt, 
die positieve benadering is voor een gestresste promovendus uiteraard erg prettig. 

Lucas, mijn co-promotor, ook toen je op wat grotere afstand zat heb je je nog 
intensief met mijn onderzoek bemoeid. Je moet haast wanhopig gewrorden zijn van 
de onafgebroken stroom versies van hoofdstukken die ik je de afgelopen twee jaar 
heb toegestuurd. Bedankt dat je er zoveel energie in gestoken hebt. 

Ben, vanaf het begin mijn vraagbaak en terecht kritische noot. De beginperiode 
van het onderzoek was zeker niet makkelijk, dan is het prettig om iemand te 
hebben met wie je samen dingen uit kunt zoeken. Ondanks al die opstartperikelen 
heb je me genoeg op weg geholpen om uiteindelijk dit boekje af te leveren. 

(Ex-)Kamergenoten Pim en Petra, en later Jutta, wat betreft onderzoek deden we 
allemaal wat anders maar promoveerproblemen zijn universeel. Pim, ik hoop nog 
veel van je te zien. Petra, onze gesprekken gingen de laatste tijd niet echt meer over 
wetenschap vrees ik, maar des te meer over een heleboel andere dingen (houden we 
zo). 

Hans M., je onnavolgbare gedachtensprongen blijven me na al die jaren nog 
steeds verbazen. Het feit dat ik ze nu toch beter kan volgen dan vroeger is voor mij 
een duidelijke aanwijzing dat ik veel geleerd heb. 

Udo, in minder dynamische tijden vaak mijn enige metgezel bij de lunch. Met 
sommige mensen is het bijzonder aangenaam de toestand in de wereld door te 
nemen. 

Er lopen inmiddels (gelukkig) weer teveel mensen op de 9e rond om iedereen 
persoonlijk te bedanken, dus bij deze: Ernesto, Jef, Hans B., Maria, Stef, Marco, 
Karin, Robert, Hans R., Jolanda, Elly, Jan vdS en ex-collega's Jeroen, Hélène, Josje 
en Peter. Claudia, hoewel pas net collega verdien je nu al een speciale vermelding, 
wegens gezellig kroegbezoek enzo... 

De 8e zijn we nog steeds niet helemaal vergeten: Joost, Mark, Mike, Svetlana, 
Frank, Dennis, Pieter, Andrea, Jasper, Daniel, Bart, Tilly, Klaas, Wim, Arthur, 
Claudio, Betsie en Remco. 

Albert Brugger heeft heel wat waardevolle pilotexperimenten gedaan, en ook 
Martijs, mijn enige student (maar het gaat om de kwaliteit), heeft een hoop zwaar 



nawoord 

werk verricht. Wanneer word je nou eens beroemd? 

Mede-BOA'ers Eric, Willem, Ronald, Bart, Rob, Marco, Herman, Wilfried en 
Joost: veldwerk is vooral achteraf leuk, ik heb dan ook goede herinneringen aan 
onze modderige verblijven op het wad. Eric, het was grappig hoe roerend wij het 
meestal over van alles met elkaar eens waren (we hadden natuurlijk ook gewoon 
gelijk). 

Ute, bedankt voor het analyseren van al die vreselijke koolhydraat- en 
pigmentmonsters, er zijn er heel wat in dit boekje terechtgekomen. Ook andere 
mensen op het N I O O in Yerseke bedankt: Jody, Bart, Marc, en Plymouth-gangers 
Kirsten enjohan. 

Ingmar Janse en Dick Groenendijk waren zeer behulpzaam bij respectievelijk het 
opstarten van de GC en het analyseren van monsters op de AAS, en Harry Peletier 
wilde ik bedanken voor het ter beschikking stellen van diatomeeëncultures. 

Van de buitenschoolse vrienden noem ik vooral David en Madeleine, met wie 
meer dan gemiddeld het specifieke AIO- (maar ook ander) leed gedeeld kon 
worden. Het "thuisfront" Roland, (drs.) Rob (geintje), en mijn moeder (trots, 
trotser, trotst): ik kon maar moeilijk uitleggen waar ik al die tijd aan werkte: nou dit 
is het dus.. . 
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