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DANKWOORD D

Dee voortgang van een promotieonderzoek wordt bepaalt door een groot aantal
factoren,, zoals de omstandigheden op de labs, de beschikbaarheid van beesten,
hett beschikbaar zijn van de juiste apparatuur, of er wel genoeg sediment is, of er
well vervoer is enz. Maar ook de interacties tussen individuen zijn uiteindelijk
cruciaall voor de voortgang.
Allereerstt mijn promotor Wim Admiraal en mijn co-promotoren Michiel
Kraakk en Bart Koelmans; Wim bedankt voor je inhoudelijke feedback en
adviezenn voor de manuscripten en dit proefschrift; Bart ook al zit je ver weg,
bedanktt voor je adviezen en commentaren, het blijft weliswaar lastig via de
mail;; als dagelijks begeleider heeft Michiel wel het meest met me te stellen
gehadd ('De enige goede Ai0...is een gepromoveerde AiO'), bedankt voor al je
adviess en je enthousiasme voor het onderzoek.
Dee (voormalige) collega's van de vakgroep: Annelies, Bas, Cees, Christiane,
Eric,, Esther, Evelyn, Frank, Gerdit, Harm, Helen, Jaap, José, Marie-Elène,
Maria-José,, Nüria, Odipo, Saskia, Simone, Tineke, en Wander allemaal bedankt
voorr jullie hulp bij het leren werken met nieuwe apparaten, analyses, beesten,
experimentenn en statistiek, eerste hulp bij ongelukken, het boren van gaten, veel
(teveel)) taart, koffie en gezelligheid, het verzorgen van de muggen en haften en
dee wat zo al niet meer. Vooral kamer 4.09 is altijd een prettig en drukbezocht
verblijff gebleken, dames bedankt! Ook iedereen die met mij naar het veld is
geweestt voor het verzamelen van water, sediment en beesten mag ik niet
vergetenn te bedanken, het vangen van haften waren altijd weer leuke labuitjes.
Huldee aan de doctoraalstudenten! Marjanka, BasR, Miriam, Inez, Rob, en
Coenn zonder jullie enorme inzet en bijdrage aan het onderzoek had het allemaal
veell langer geduurd!
Carolinee en Ivo wil ik bedanken voor hun bijdrage als 'stress' AiO's aan mijn
onderdeell van het project. Jullie hebben beide nog een tijdje te gaan en ik hoop
datt jullie deze goed doorlopen. Ook wil ik alle anderen die werkzaam zijn/waren
binnenn het project bedanken voor hun adviezen en aanwijzingen tijdens de vele
bijeenkomstenn die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.
Betss Verbree (Faculteit Genetica, VU) en Lawrence Akoto (Faculteit Chemie,
VU)) wil ik bedanken voor hun bijdrage aan de vetzuuranalyses en Joke
Westerveldd (Fysische Geografie, UvA) voor haar bijdrage aan de C 0 2 analyse.
Dee promotiecommissie: Theo Broek, Ellen van Donk, Herman Eijsackers,
Remii Laane, Lorraine Maltby, Koen Martens en Maus Sabelis, wil ik bedanken
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voorr het lezen van dit proefschrift en de daaruit voortvloeiende adviezen.
Lorraine,, thank you for participating in the thesis examining committee.
All mijn vriendjes en vriendinnetjes, die ik de afgelopen tijd schromelijk heb
verwaarloosd,, bedankt dat ik bij jullie altijd weer stoom kon afblazen en enige
afleidingg kon vinden om daarna weer fruitig en fris (vaak ook brak) aan de slag
tee gaan! Maar vooral Sandra en Marjanka: lief dat jullie mijn paranimfen willen
zijnn (de vleugels liggen al klaar).
Maarr waar ben je zonder je familie: speciaal mijn lieve pappa en mamma
zonderr hun onvoorwaardelijke steun was ik überhaupt nooit zover gekomen!
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