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Het ecosysteem waarin ik de afgelopen vier jaar heb gewerkt, heeft kennelijk een
nogal ingewikkelde naam. Om alles nog complexer te maken werd ik gestationeerd
in Yerseke met een promotor in Groningen. Ik doel nu niet op de aanzienlijke afstand
tussen beide plaatsen, maar op het lokale dialect dat nogal eens verwarring veroor-
zaakte. In Zeeland bleek ik namelijk onderzoek te doen aan ‘schorren en slikken’,
maar zodra ik die termen in Groningen bezigde haalde ik me de volkswoede van alle
Groningse promovendi op de hals. In Groningen heten “schorren en slikken” immers
“kwelders en wadden”. Gelukkig was ik zelf niet de enige die nogal eens te maken
had met naamsverwarringen over mijn onderzoekssysteem. Zo informeerden ver-
schillende mensen regelmatig hoe het ging met mijn onderzoek aan ‘schelders en
kwolders’ (Iris vD(Z)), ‘kwabben’ (Simone) en ‘kwellers’ (Karin). Zelfs mijn eigen
vader presteerde het om oprechte belangstelling aan de dag te leggen voor mijn
onderzoek aan “schirren en slokken”. 

Om te beginnen wil ik daarom de mensen bedanken die zich niet vergisten in de
benaming van mijn onderzoekssysteem, mijn promotoren. Jan, Peter and Mark, I
have been really fortunate to have the input of the three of you in my research. Jan,
je commentaar op mijn manuscripten kwam altijd snel en gedetailleerd en dat was
erg prettig, helemaal in de laatste fase. Toen bleek ook dat je gelijk hebt dat bellen
vaak efficiënter is dan mailen (of naar Groningen reizen). Ik heb altijd erg genoten
van de Coastal Ecology excursies en werkgroepen met alle “noordelingen”. Peter,
bedankt voor alle interessante discussies over concepten, symmetrie en orde in de
natuur (en in modellen), en voor je ‘cijferoog’. Mark, I am really happy that you are
my third promoter.  I became more enthusiastic than ever about ecological research
while working in your lab. Tjeerd, mijn copromotor, we hebben de afgelopen jaren
intensief samen gewerkt en ook al ging dat niet altijd even soepel, ik heb het idee dat
we uiteindelijk een goede manier hebben gevonden. Ik ben dan ook blij dat we nog
steeds samenwerken. Johan, voor mij ben je natuurlijk mijn vijfde promotor en je
stempel staat onmiskenbaar op mijn proefschrift gedrukt. Ik heb enorm veel van je
geleerd en ik ben dankbaar voor alle tijd die je in me hebt geinvesteerd. 

Op het NIOO voelde ik me eigenlijk gelijk thuis. Dat kwam grotendeels door de
enthousiaste collega’s en de goede werksfeer. Speciaal wil ik Jos en Bas bedanken
voor al het sjouwen met Spartina polletjes, het mengen van modder en andere rare
klussen. Daarnaast was het ook een stuk gezelliger om met jullie naar het veld te gaan
in plaats van alleen. Alle mensen met wie ik op het NIOO een kamer heb gedeeld,
hebben voor mij actief bijgedragen aan het plezier dat ik in mijn werk heb gehad.
Vooral natuurlijk mijn “roomies” van de laatste anderhalf jaar (minstens), Ellen en
Francesc. Mijn laatste jaar, wat door veel mensen niet als leukste jaar wordt ervaren,
is zeer dragelijk geweest door jullie aanwezigheid. Bedankt voor alle gesprekken, dis-
cussies en grappen. Ellen ik ben blij dat je mijn paranimpf bent, dat wordt lachen! 

Of course, I also like to thank all the members of the Bertness lab at Brown
University for making me feel at home in the US and sharing their enthusiasm for
research with me. Especially Andrew and Caitlin, I enjoyed working with you guys
enormously!
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Dit boekje was natuurlijk nooit tot stand gekomen zonder al die mensen die nu
nog steeds niet kunnen uitspreken in welk systeem ik werk. Ik wil alle
“Amsterdammers” bedanken voor de afleiding en gezelligheid. Gelukkig weet ik
altijd waar ik jullie kan vinden in de namiddag (...) en ik hoop ooit het vijfde lustrum
in St. Thunnis met jullie te mogen vieren! Speciaal voor de mensen van “Very
Disco”, “In de toekomst is alles fantastisch” en ons aio-clubje, het was heerlijk om
ook op een andere manier met wetenschap bezig te zijn! Mijn vriendinnen, nog uit
Leiden en de Amsterdamse vrouwen, wil ik bedanken voor de etentjes, gesprekken
(waar dan ook over), grapjes en luisterende oren. Simone, mijn andere paranimpf,
zo’n tien jaar geleden waren we elkaars eerste huisgenoten in Amsterdam en we zien
elkaar nog steeds. Ik wil je bedanken voor al je bezoekjes aan Zeeland, en voor alle
gesprekken, live of over de telefoon, over de meer psychologische aspecten van het
leven. 

Voor bijdragen aan dit boekje: Alex en Remment, bedankt voor het doorlezen en
verbeteren van mijn Nederlandse samenvatting. Remment, ik ben blij met de flashy
jaren ’70 voorkant die je hebt ontworpen, je hebt me eindelijk overtuigd. Dick Visser,
mijn dank voor het doorzetten van deze stijl bij de opmaak van de binnenkant van
het boekje.

Mijn ouders en broer(tje) wil ik via deze weg bedanken voor hun steun. Pap en
mam, bedankt voor alle gezelligheid, gastvrijheid, gesprekken, wijze raad, vakanties,
wijn, wandelingen, discussies, en vertrouwen. Als allerlaatste; lieve Remment, je
hebt op vele vlakken bijgedragen aan de tot standkoming van dit boekje; van hulp bij
veldwerk tot ontspannende etentjes, van perfectioneren van presentaties tot bemoe-
digende woorden. Ik was en ben erg gelukkig met jou aan mijn zijde! 
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