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 8. Dankwoord

Een dissertatie is een proeve van bekwaamheid waarmee de promovendus hoopt
aan te tonen zelfstandig wetenschap te kunnen beoefenen. Echter, ondanks dit zeer
individuele oogmerk is een proefschrift een product waaraan vele personen, direct
of indirect, hebben meegewerkt.
Alle mensen die hebben bijgedragen aan de tot standkoning van dit boekje bedank
ik hartelijk. Een aantal van hun noem ik hieronder, zij hebben een specifieke rol
gehad die ik graag vermeld.
Als eerste mijn begeleider Jack Middelburg. Een prettiger en beter ingevoerd
begeleider heb ik me niet kunnen wensen. Waar andere aio’s nog wel eens klagen
over gebrek aan tijd en input voor begeleiding of in een later stadium traagheid van
correcties had Jack altijd tijd om even te praten en ligt zijn correctietempo
ongeëvenaard hoog. Zijn input in het SMILE project was erg prettig. Jack bedankt.
Als tweede Carlo Heip. Als promotor en leider van onze werkgroep bood hij de
faciliteiten voor het onderzoek, tijdens het laatste traject was hij de intermediair
naar de universiteit en leidde me door de procedures.
Peter Herman en Paul van Nugteren hebben in grote mate bijgedragen aan de tot
standkoming van hoofdstuk 4. Hun komt de eer toe van de experimentele opzet en
uitvoer van het bioturbatie experiment.
Dit boekje experimenten met sedimenten van een drietal locaties:
Grevelingenmeer; Appels aan de oever van de Schelde; en de Middellandse Zee.
De bemanning van de Luktor en Ko Verschuren bedank ik voor de vaartochten
naar vooral het Grevelingenmeer en de hulp bij het boxcoren. Mathieu Starink
heeft me de weg gewezen naar de slikplaten van Appels. Tot slot de monsters van
de Middellandse Zee. Leon Moodley introduceerde me in de wereld van de
onderzoeks cruises en droeg als co-chief scientist bij aan het verkrijgen van de
monsters. De SMILABLE tocht met R.V. Logachev is een bijzondere herinnering
geworden, mede dank zijn de bemanning van de R.V. Logachev en de andere
SMILABLE deelnemers.
Na het monsteren komt het labwerk. Pieter van Rijswijk hielp bij het puzzelen op
de nieuwe anaërobe tent. Annette Wielemaker deed de HPLC analyses van mijn
monsters en was een gezellige labgenoot.
Bij mijn labewerk zaten ook analyses van de vele extracties en poriewaters. Het
analytisch lab heeft mij geholpen wegwijs te worden op de verschillende
instrumenten. Speciale dank voor Joop Nieuwenhuize die als hoofd van het lab
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toch tijd had om vragen te beantwoorden en voor Peter van Breugel, hij heeft de
methodes voor de ICP-OES uitgezocht, me geholpen met het apparaat te werken
en tot slot heeft hij de ICP-OES vele uren met mijn monsters laten draaienvoor
mij .
Caroline Slomp en Ralf Haese gaven mij toestemming hun data te gebruiken voor
hoofdstuk 2 en 5, en droegen zo als coauteur bij aan de uiteindelijke inhoud van
het boekje. Het uiterlijk van dit drukwerk lag in handen van Wouter en Frodo
Ferro, voor respectievelijk de omslag, en het binnenwerk.
Allen bedankt.
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