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DANKWOORD

 “Begin at the beginning,” the King said “and go on till you come to the end: then stop.” 
 Lewis Carrol, Through the Looking-Glass

Iedereen die aio is, is geweest, of iemand kent met een aio-baan weet dat het niet altijd zo eenvoudig 
is. Ook ik heb veel doodlopende paden ingeslagen, en gewanhoopt of ik ooit het eind zou gaan halen. 
Dat het me gelukt is, is mede te danken aan al die mensen die me op verschillende manieren hebben 
bijgestaan.

Ik wil Wim Wolff bedanken zijn steun en het snelle nakijken van manuscripten. Door de mogelijkheid 
te bieden op de afzwaaio-kamer verder te schrijven na het beëindigen van het contract op het NIOO, 
waardoor ik in Groningen kon wonen, is het afmaken van het proefschrift in ieder geval een stuk prettiger 
geworden. Hiervoor wil ik ook het dagelijks bestuur van de afdeling Mariene Biologie aan de RuG 
bedanken. Ik vind het heel erg jammer dat op het allerlaatste moment besloten is dat je geen deel uit zou 
maken van de promotie commissie. 

Ook wil ik mijn promotor Carlo Heip bedanken voor het nakijken van het uiteindelijke proefschrift 
maar ook voor de goede tijd die ik op met NIOO heb gehad. Naast de geweldige werkomstandigheden die 
het NIOO biedt was er ook tijd (en geld) voor activiteiten met de personeelsvereniging (Belgische Bieren 
Borrels, Sinterklaas, vistochtjes met de Luctor)  hetgeen de sfeer op het instituut altijd erg prettig maakte. 
Mijn tweede promotor Peter Herman wil ik bedanken voor het feilloos verwijderen van slordigheden 
in mijn werk als ik weer eens te veel, te snel wilde. Luca bedankt voor je gemotiveerde en motiverende 
begeleiding maar zeker ook voor alle de roddels en de gezelligheid van het delen van een werkkamer. Het 
was een verbetering ten opzichte van het over de gang heen schreeuwen. 

Oscar Bos wil ik bedanken voor de hulp bij het opzetten van de schelpdierlarven kweek en alle 
activiteiten over de afgelopen jaren die soms wel en soms ook helemaal niet met werk hadden te maken. 
I want to thank the reading committee for their effort and valuable comments.

Miriam, we hebben samen onze eerste schreden gezet op het schelpdierlarven-identificatie pad toen je 
nog bij het RIVO (de buren) werkte. Het was een erg gezellige maar ook productieve tijd, bedankt voor 
alle adviezen en de keren dat we gewoon bij konden ‘kleppen’. 

Many thanks to all colleagues and friends at the NIOO-KNAW, CEME for the incredible pleasant 
working atmosphere and all activities outside work time. Mijn dank gaat ook uit naar de medewerkers van 
het analytische laboratorium voor het verwerken van een heleboel monsters en naar Pieter van Rijswijk 
die echt onmisbaar was voor (o.a.) de vetzuuranalyse. Bert Sinke, bedankt voor alle hulp in en rond de 
mesocosms. Ook de medewerkers van de werkplaats, Lowie Haazen en (voormalig medewerker) Arie 
van Vossen wil ik bedanken voor het altijd nog net even een gaatje vinden als ik weer eens iets op het 
laatste moment wilde. Also thanks to all (previous) members of het ‘knuffel’ groepje for discussions and 
input in (very) preliminary manuscripts. De bemanning van de ‘Luctor’ wil ik bedanken voor o.a. het 
halen van watermonsters bij Hansweert. Adri Sandee en Jan-Kees van Stee bedankt voor de hulp bij het 
voorbereiden, opzetten en uitvoeren van de verschillende experimenten.

Arie en Ilse, het was erg leuk om Groningse gezichten te zien op het NIOO. Vooral Ilse bedankt 
voor het gezelschap gedurende de (semi-)wekelijks terugkerende 4 uur durende weekend-migratie naar 
Groningen. En nee, het regent niet altijd in de Flevopolder, alleen als jij erbij was.
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Ab de Zwaan bedankt voor de introductie in het leven in Goes, jammer dat ik eigenlijk al zo snel weer 
weg moest maar aan de avonden in ’t Beest en bij Werkgroep Goes-West denk ik nog steeds met plezier 
terug. Het maakte het leven en werken in Zeeland ‘compleet’.

I would like to thank Jim Coyer for lending me his LAN card (and letting me win at bowling), without 
which I would not be allowed on the RuG network. 

Ik heb genoten van de duikweekendjes met G.B.D. Calamari in de Schelphoek in Zeeland, er gaat 
niets boven duiken met biologen (en je wordt er ook niet zo moe van). Ook de Biologische Werkgroep 
van de NOB wil ik bedanken voor de ontspannende (en leerzame) weekenden. Stichting ANEMOON, 
die Die-hard weekenden heb ik dan wel bijna alle keren gemist maar de keer dat ik er was, was memorabel 
(en vreselijk koud). Jullie MOO (Monitoring Onderwater Oever) project is een geweldig voorbeeld van 
marien biologisch vrijwilligers werk op hoog niveau.

Verder wil ik alle vrienden uit Amsterdam en Groningen bedanken voor hun inspirerende gezelschap 
tijdens 1 van de vele ‘Zeeuwsche Midwinterspelen’  en tijdens de Mosseldagen. Ik denk dat de buren jullie 
ook nooit zullen vergeten. Elske en Marjanka, bedankt voor het samen zingen van ‘dr. Bernhard’. Ook 
alle andere Amsterdamse vrienden bedankt voor de gezellige weekendjes in onze hoofdstad (o.a. skaten, 
kanoën in Holysloot, bij Ransdorp linksaf) waardoor ik de week erna er weer tegenaan kon. Echter, er 
gaat natuurlijk niets boven Groningen! Ik wil alle studievrienden bedanken voor de vriendschap door de 
jaren heen. De weekenden in Groningen hadden een goede, relativerende, werking op mijn beeld van de 
wereld in het algemeen en aio-banen in het bijzonder.

Deniz, Arne en Trynke bedankt voor het nakijken van de Nederlandse samenvatting, het is er zeker 
een stuk leesbaarder door geworden. Arne, ik weet hoeveel werk er in de lay-out ging zitten van dit 
proefschrift (meer dan je dacht), mijn dank hiervoor.

Mijn paranimfen, Femke en Irene wil ik bedanken voor al hun hulp in het organiseren van de dingen 
rond mijn promotie. Doordat ik niet meer in Nederland woon, kwam er af en toe wel erg veel op jullie 
schouders terecht (zoals bv. al dat gratis bier opdrinken bij het zoeken naar een geschikte locatie voor het 
feest).

Broer (oké, laat ik je voor één keer bij je naam noemen: Eelco), bedankt voor het samenwonen en de 
discussies over wetenschap vanuit een gamma-perspectief. Mijn ouders, Rob en Frances wil ik bedanken 
omdat ze me altijd de vrijheid hebben gegeven mijn eigen keuzes te maken, en onvoorwaardelijk in me 
bleven geloven. Last but not least, Paul bedankt voor het babysitten op de larfjes als ik weer eens ergens 
aan het rondzwerven was, je geduld tijdens de vrijdagmiddagstress en de rest. 

 




