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Dankwoord 
Schrijvend op de 40th street in Augusta, Michigan, aan de laatste bladzijden van mijn 
proefschrift, zie ik in volle kleur hoe bijzonder en intens de jaren op Roeterseiland waren. Dit 
boekje is het wetenschappelijke product van menig jaren onderzoek, maar niet minder 
waardevol voor mij zijn de vele herinneringen, de kennis, de ervaring en de vrienden die ik in 
die jaren heb opgedaan. Ik wil graag de mensen bedanken, die me hebben bijgestaan om het 
werk tot een mooi einde te brengen, en die er voor gezorgd hebben dat ik met zoveel plezier 
terug kijk op een mooie tijd. 

Allereerst wil ik mijn promotor Jef bedanken. Een betere leermeester had ik me niet 
kunnen wensen. Zo betrokken, scherp en geduldig. Je enthousiasme en creativiteit werkt 
aanstekelijk, en dat kon ik af en toe goed gebruiken. Ik ben trots op onze publicaties die we 
geschreven hebben, en vind de samenwerking zoals het gegaan is heel bijzonder. Ik zal nooit 
vergeten wat een enorme kick het geeft om samen tot een nieuw inzicht te komen waar geen 
speld is tussen te krijgen. Goud hebben we gevonden, zei je! Ik heb ook enorm genoten van 
onze trips naar de Baltische zee, Hawaii, Florida, Columbus, Salt Lake City, San Fransisco, 
Santa Cruz, Veluwe, Victoria, Montreal, Santiago de Compostela en Proostmeer. Waar zijn we 
niet geweest. Ik hoop dat het hier niet bij blijft, en dat we in de toekomst nog veel samen 
zullen werken.  

Ook wil ik mijn promotor Lucas bedanken. Ik heb je leren kennen op de Baltische 
Zee als iemand met hart voor de wetenschap maar ook met hart voor de mensen met wie je 
samenwerkt. Dat waardeer ik enorm in je. Op de Kilo Moana en de Aranda bracht je me de 
kneepjes van het cruise-bestaan bij, alswel de waardering voor een glas Scapa na een dag hard 
werken. Bedankt voor alles! 

Paranimfen Thomas en Floris, ik wil jullie bedanken voor jullie optreden op mijn 
grote dag. Floris, jij was mijn eerste student, en wat voor een. Je competitie experimenten met 
BS4 en BS5 heb je tot een geweldig einde gebracht, bedankt daarvoor! Ook bedankt voor je 
vriendschap, en heel veel geluk met Mathil en Zoë. Thomas, ons avontuur begon op het 
onderzoeksschip de Aranda, samen met Jef en Lucas. En door de jaren heen bleven we in het 
zelfde schuitje zitten. We liepen gelijk op met onze frustraties en gezwoeg als promovendus, 
en gaan ook rond dezelfde tijd, najaar 2008, voor de bijl. Succes alvast!  

Petra, Hans en Luuc, jullie zijn altijd erg betrokken geweest bij mijn onderzoek. Jullie 
kennis en ervaring hebben me op veel momenten verder geholpen. De prettige samenwerking 
en leuke discussies met Hans zullen me bij blijven.  

Annelies, Bibi, Daan, Floris, Harriët, Mark, Meike en Paul. Jullie wil ik bedanken voor 
het hele goede denk-werk en lab-werk dat jullie verzet hebben. Ik ben er trots op dat ik jullie 
heb mogen begeleiden en dat de namen van de meeste van jullie op publicaties terecht zijn 
gekomen. Het ga jullie goed. 

Corrien, je stond altijd voor me klaar in het lab, en zelfs in het weekend was je bereid 
de algen te krabben en te bemonsteren. Bedankt! In het lab heb ik verder dankbaar gebruik 
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gemaakt van de hulp van onze collega’s bij het NIOO. Machteld, Herman, Hans, Stefan, Ute, 
Tanja en Anita, bedankt voor jullie inzet en advies! I thank David Karl and Maria Lamaanen 
for the opportunity to join their cruises. Also I thank the crew of the research vessels Aranda 
and Kilo Moana for help during sampling. Bert, jou wil ik bedanken voor je hulp bij het 
bemonsteren van de Limburgse veen meertjes. Ik kijk met veel plezier terug naar de gezellige 
dagen op het bruine water. Ik wens je veel succes met je diatomeeën onderzoek. 

Dan mijn zeergewaardeerde collega’s Dedmer, Edwin, Elisa, Eneas, Florence, Hans 
Balke, Jolanda, Jutta, Klaus, Linda, Marco, Natasha, Pascale, Pieter, Pedro, Suzanne, Verena en 
Vladimir. Heel erg bedankt voor jullie gezelligheid en goede sfeer in de wandelgangen, de 
koffiehoek, de lift en op de vele uitjes naar de kroeg, of dierentuin. In het bijzonder wil ik Elisa 
bedanken, mijn kamergenootje. We hebben heel wat uren met de ruggen naar elkaar 
toegezeten, maar deze werden afgewisseld met vrolijke en soms minder vrolijke momenten. 
We waren er voor elkaar, en dat zal zo blijven. Jolanda, jij ook erg bedankt dat je altijd met mij 
koffie wilde drinken. Heel gezellig altijd! Pieter, Klaus en Dedmer, ik vond het geweldig om 
samen met jullie plannen te maken voor waar we de groep nu weer mee naar toe zullen slepen 
met de labuitjes. Voorpret is toch wel minstens half zo leuk hé. Dedmer, jouw enthousiasme, 
humor en gezelligheid mis ik elke dag. Jij vindt niets te gek, en dan kom je samen op een hoop 
ideeën wat onze samenwerking altijd heel creatief maakte. Wie weet pakt het op 
wetenschappelijk terrein ook wel zo uit, moeten we eens proberen. Succes met alles!  

Tot slot wil ik mijn ouders, schoonouders, Oma, Paul, Mirjam, Fred, Annie, Maarten, 
Annnemarieke, Rene, Anita, en Eefje bedanken voor hun motiverende woorden, steun en 
interesse die zij altijd getoond hebben. Mam, heel erg bedankt voor de mooie illustraties voor 
de kaft, het is prachtig geworden! Vera, Nynke en Stefan, lieve nichtjes en lief neefje, dank 
jullie wel dat jullie me lieten zien dat er veel meer in het leven is dan wetenschap en algen.    

Lieve Jeroen, mijn promotie rond ik nog net niet af als een Moes, maar dat neemt 
niet weg hoe belangrijk jij bent geweest gedurende de afgelopen jaren. Jij hebt het hele 
onderzoek, de successen en teleurstellingen, de dilemma’s, de spanningen en frustraties 
allemaal van heel dichtbij meegemaakt. Dat betekent veel voor me. Maar belangrijker 
misschien nog is dat, als we even niet aan werk hoefden te denken, we heel veel plezier met 
elkaar gehad hebben, en ondertussen de halve wereld rond zijn gereisd. En we zijn nog lang 
niet klaar. 
 


