
 

 

 University of Groningen

Antioxidants, a radical solution?
Janknegt, Paul Johannes

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2009

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Janknegt, P. J. (2009). Antioxidants, a radical solution? Antioxidant responses of marine microalgae to
ultraviolet radiation. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/69a5202a-46ed-4e3e-9d66-170a249420de


 

Een woord van dank 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Een woord van dank 

Het overkomt iedereen en vaak wel een paar keer per dag. En zo overkwam het mij ook 
ergens in de lente van 2002: het gevoel dat je naar de wc moet. Op zich niets bijzonders, 
zou je denken maar op die bewuste dag struinde ik visieloos door de TL-verlichte gangen 
van het Biologisch Centrum op zoek naar de dichtstbijzijnde wc. Geheel toevallig eindigde 
ik zo bij de afdeling van mariene biologie waar ik normaal gesproken nooit kwam. De wc 
bleek echter bezet en zodoende wierp ik een verveelde blik op de naastgelegen 
aanplakmuur om te zien of er nog wat interessants te lezen was. Ah, een advertentie voor 
een AIO-positie… Tot mijn grote verbazing las deze vacature alsof ik in een spiegel keek. 
De baan combineerde laboratoriumwerk met avontuur en microbiologie met fotosynthese. 
Mijn visieloze toestand was gelijk opgeheven: dat is wie ik ben, dit is wat ik wil.  

Mariene biologie, de tak van wetenschap die onderzoek doet naar leven in zeeën en 
oceanen; een immens werkterrein dat zich uitspreidt langs de zeven continenten. Het meest 
onbekende werelddeel is Antarctica en daar begint dan ook het eerste half jaar van mijn aio-
periode. Dit was een zeer heftige en geweldige ervaring die vooral is vormgegeven door de 
mensen waarmee ik de expeditie op het kale continent heb doorgebracht. Anouk Piquet, 
dank voor al je werk, inititaief, stimulans en tomeloze inzet om het onderzoek in goede 
banen te leiden. Also many thanks to Paul ‘Thomo’ Thomson; I loved your humor and your 
optimism, Nina Cadman, I really enjoyed our conversations in the minicosm van when we 
had to work there for hours in a row, and Tessa Vance; your boldness and striking 
comments were often hilarious. Andrew ‘Clobbs’ Davidson, you are fantastic as a person 
and as a project leader. Our four day walk through the Vestfold Hills around New Years 
Eve is unforgettable. Also, I will never forget you gave up your helicopter seat for me so 
that I could enjoy the marvelous view over the  Vestfold Hills from the air, instead of you. 
Thank you all for a memorable stay at Davis Station.  

Terug op het Biologisch Centrum wil het onderzoek niet van de grond komen. Maar 
dan, op een goede dag, staat er een Bulgaarse jongeman voor de deur; klein van stuk maar 
met een groots wetenschappelijk zelfvertrouwen. 'I heard you need help with SOD 
measurements', sprak hij tot mij. Dit moment markeert nog altijd de vonk die mijn 
promotieonderzoek deed ontbranden. Anderhalf jaar ploeteren en ladingen frustrerende data 
deden de wanhoop stijgen en de nachtrust dalen. Tsanko Gechev reikte mij tenslotte het 
ontbrekende puzzelstukje aan waardoor het onderzoek vlam vatte. Tsanko, thank you very 
much for showing up on one unexpected morning. You were of eminent importance for 
showing me the right direction. From that moment on, this thesis started to bloom.  

Zo blij als een kind ben ik en vol enthousiasme en met karrenvrachten aan overmoed 
begon ik de meest fabelachtige onderzoeken op te zetten. Het ene experiment was nog 
grootser dan de ander; binnen vier jaar had ik elke oceaan doorgemeten en was er geen 
geheim meer te ontrafelen.....op papier althans. Nog even met Willem van de Poll 
doornemen en de wereld zou verlost worden van onwetendheid. Echter, Willem was niet 
altijd even enthousiast als ik en vond mijn plannen veelal iets te ehhhhh...... ambitieus. 
Willem, temmer van mijn ongebreidelde onderzoeksdrift, dompteur van mijn experimenten, 
ik wil je hierbij ontzettend bedanken voor al jouw tijd, moeite en overredingskracht die jij 
in dit proefschrift hebt gestopt. Jij wist mijn bombastische experimenten terug te snoeien tot 
realistische proporties en hebt mij geleerd dat eenvoud niet alleen de duidelijkste maar 
uiteindelijk ook de meeste antwoorden levert. Daarnaast was het zeer plezierig om met jou 
samen te werken. Je slechte grappen en zorgvuldige planning maakte het laboratorium een 
prima plek om wetenschap te bedrijven. Willem, het was echt super.  
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Voor veel vragen over antioxidanten kon ik op het Biologisch Centrum de 
antwoorden vinden, maar als ik er echt niet meer uitkwam, kon ik terecht in Zeeland bij het 
orakel van Yerseke. Jan Rijstenbil, mijn onderzoek had veel parallellen met dat van jou 
waardoor ik jouw expertise en kennis kon gebruiken om mijn vastgelopen onderzoeken of 
manuscripten vlot te trekken. Ondanks dat het een behoorlijke treinreis was van Groningen 
naar Kruiningen/Yerseke is het elke minuut waard geweest. Ik ging altijd weer vol wijsheid 
en goede moed terug naar Groningen waar jouw aanwijzingen naadloos in mijn onderzoek 
pasten. Het bespaarde me uiteindelijk vele dagen werk en daar wilde ik met alle graagte wel 
acht uur voor in de trein zitten. Heel veel dank hiervoor.  

Als sluitstuk van mijn onderzoek heb ik genoten van de gastvrijheid van Walter 
Helbling en Virginia Villafãne tijdens onze expeditie naar Patagonië. In the backyard of the 
Estación de Fotobiología de Playa Unión we experienced scientific research in Argentinean 
style and I loved it. Our combined effort and your knowledge of the local costums resulted 
in innovative experiments, by which we gained a lot of information. I really appreciate your 
great scientific skills and your useful comments. Walter and Virginia, thank you for your 
hospitality, the feast in your shakra and your drive all the way to Comodoro Rivadavia to 
see the penguins. Also thanks to Rodrigo Conçalves, Elena Barbieri and Regina Flores for 
making our work comfortable, providing us with mate and spending great evenings with us 
in and around Playa Union.  

Marco de Graaff, ik ben nog altijd zeer blij dat je als student bent meegegaan naar 
Patagonië. Tijdens ons verblijf heb ik veel steun gehad aan jouw werklust, initiatief en je 
gezellige persoon. Ik zal nooit vergeten dat je zo koppig was dat je de kapotte DIVE dwong 
om weer fatsoenlijk aan het werk te gaan; met zoveel eigenwijze vastberadenheid liet je het 
arme apparaat geen keus dan weken achtereen netjes te blijven draaien. Ik had het na een 
half uur allang opgegeven, maar jouw weerbarstigheid redde op dat moment mijn 
onderzoek! Ook in het Harense laboratorium heb ik vele plezierige dagen met je 
doorgebracht. De grote hoeveelheden werk die je hebt verzet, heeft het realiseren van mijn 
proefschrift in een stroomversnelling gebracht waar ik je nog steeds erg dankbaar voor ben. 

Hierbij wil ik verder graag de leescommissie bedanken voor het beoordelen van mijn 
proefschrift. Kai Bischof, I started my PhD project with measuring SOD samples for you 
which you used for publication and which earned me my first authorship. It is very nice to 
realize that you are also involved in finishing my PhD project. Winfried Gieskes, jouw 
ongelooflijk opgewekte instelling en gemoedelijkheid waren een baken van positivisme 
waardoor het altijd heerlijk was om even bij je aan te komen. John Beardall, thank you for 
reading the manuscript and your feedback on this thesis.  

De afgelopen zes jaar heb ik deel uitgemaakt van  de vakgroep mariene biologie en 
ik ben deze zeer gaan waarderen. Het beslaat prachtige vakgebieden en bestaat uit het 
komen en gaan van vele kleurrijke mensen. Peter Boelen, je was een erg gezellige 
kamergenoot maar als ik toch zo kon praten als jij….. Maria van Leeuwe en Jacqueline 
Stefels, wat was het heerlijk om op jullie poes Jerry en het huis te passen. Het gaf me een 
instant vakantiegevoel als ik van het BC weer naar ‘huis’ fietste. Steven Ferber, het waren 
mooie borrels die we samen gaven met als hoogtepunt de Highland games met barbecue. Ik 
heb erg veel plezier aan onze samenwerking beleefd. Jos de Wiljes, dank voor de verhalen 
over Groningen uit vervlogen tijden en je keuze voor muziek die nu ook door mijn boxen 
schalt. En Ronald Visser, naast dat je twee gouden handen hebt en de gave om uit bijna 
niets een opstelling te ‘MacGyveren’, ben ik je bovenal dankbaar voor het eindeloos 
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repareren van mijn fiets. Oh ja, en natuurlijk voor die ‘paar’ monstertjes die je hebt 
doorgemeten. Henk-Jan Hoving en Jos Mieog, dankzij jullie heb ik mijn wetenschappelijk 
journalistieke ambities kunnen ontplooien. Fantastisch dat ik jullie onderzoek heb mogen 
gebruiken als springplank. Jeanine Olsen, Wytze Stam en Wim Wolff, dank voor de 
samenwerking in het dagelijks bestuur. Jim Coyer regardless of day or time, you were 
always present in the Biological Centre. Sandra Nauwelaerts en Louis Flinn, een jaar was 
te kort.  

Vooral tijdens de pauzes kwam de gezelligheid van mariene biologie levendig tot 
uiting. Veel onzinnig gewauwel, mooie verhalen, en pittige discussies met Wim Klaassen, 
Henk de Groot, Jan Roggeveld, Steven van Heuven, Sandra Hazelaar, Anne-Carlijn 
Alderkamp, Karin de Boer, Han van der Strate, Verena Brauer, Ika Neven, Deniz Haydar, 
Jeroen Creuwels, Galice Hoarau, Malia Chevolot, Jan Veldsink, John Videler en Eize 
Stamhuis, Klemens Eriksson, Andreas Zipperle, Stella Boele, Loes Venekamp (dank voor al 
je culture werk), en Gezien van Roon en Joukje de Vries (dank jullie voor alle lastige 
administratieve zaken). Jullie waren geweldige collega’s waarmee ik zeer aangenaam heb 
mogen werken. Daarnaast hebben de studenten Sasja Sjollema en Astrid Hoogstrate onze 
mannenkamer nog tijdelijk opgevrolijkt. Dank jullie allemaal voor een onvergetelijke tijd. 

Hein de Baar, ik wil je graag bedanken voor je interesse, ondersteuning en je 
kritische rake opmerkingen. Ondanks dat mijn onderzoek op een net ander vlak ligt dan 
jouw expertise, wist je altijd een duw in de juiste richting te geven. 

Anita Buma, net als op mijn publicaties staat jij ook hier als laatste genoemd. Als 
promotor en dagelijks begeleider was je mijn vliegwiel, mijn zoeklicht en mijn inspirator. 
Ik kon te allen tijde bij je aankloppen en zonder jou had dit proefschrift nooit deze gestalte 
gekregen. Toen de braakliggende grond van de antioxidant-metingen ontgonnen moest 
worden, heb jij je vertrouwen in mij uitgesproken en gehouden. Anderhalf jaar lang 
mislukte elke wetenschappelijke oogst en nam de honger van dit boekje alleen maar toe. 
Echter, jouw onaflatende positieve kijk op deze mislukkingen en inspirerende 
persoonlijkheid zorgde voor de vruchtbare aarde waarop mijn onderzoeksvraag heeft 
kunnen uitgroeien tot dit proefschrift. Nooit een onvertogen woord als ik weer eens met 
waardeloze resultaten bij je aan kwam kloppen; als geen ander kon jij deze vindingen in 
perspectief plaatsen waardoor we toch weer een stap verder kwamen. Jouw stimulerend 
enthousiasme benadrukte altijd dat ene positieve punt in die berg van teleurstellingen 
waardoor jij een terneergeslagen stemming bij binnenkomst kon ombuigen tot een 
inspiratievol vertrek. Je hebt me vrijgelaten om mijn eigen richting op te gaan en fouten te 
maken en me bijgestuurd wanneer dat nodig was. In discussies met jou kon ik mij helemaal 
te buiten gaan aan wilde ideeën en de meest vergezochte fantasieën (door mij ook wel 
theorieën genoemd). Je hebt  mij, met m’n kleurrijke beschouwingen, laten uitrazen en me 
altijd in mijn waarde gelaten, hoe gek of onrealistische mijn visie ook kon zijn. Uiteindelijk 
bereikten we een bevredigend compromis dat tot uiting is gekomen in de vorm van deze 
dissertatie. Zoals veel dingen, waren ook onze besprekingen waren niet altijd standaard; 
was het niet in de oase van Norg, dan was het wel in de schaduw van een Patagoonse boom 
of op een muurtje langs de Tasmaanse kust. Anita je bent een prachtig mens, dank je wel 
voor al je vertrouwen en dat je me de kans hebt gegeven om onderzoek te doen op 
exotische plekken in een zeer spannend onderzoeksveld. Je hebt me de halve wereld laten 
zien en dat zal ik nooit vergeten. 
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Buiten de wetenschap om heb ik al mijn frustraties af kunnen reageren tijdens het 
voetballen met de heren van Amicitia VMC, GHC Groningen en in de zaal met Helpman. 
Ook mijn toenmalige huisgenoten Johan en Gert als wel mijn goede vrienden Michiel en 
Chris hebben veel afleiding kunnen geven zodat ik niet zou afglijden naar een 
kluizenaarsbestaan. 

Chris den Hengst en Willem van de Poll, mijn waarde paranimfen, ik wil hierbij mijn 
dank aan jullie overbrengen voor het vervullen van de taken waarmee ik jullie heb belast. 
Tijdens mijn aioperiode zijn jullie beiden zowel binnen als buiten de poorten van het 
Biologisch Centrum erg belangrijk voor mij geweest. Jullie hebben mij gemotiveerd in het 
doen van onderzoek en geïnspireerd in het schrijven van dit proefschrift. Met jullie twee 
aan mijn zijde sluit ik een prachtige periode af. 

Mijn ouders ben ik ook veel dank verschuldigd. Jullie hebben me gestimuleerd en 
gemotiveerd om weloverwogen eigen keuzes te maken en vooral te doen waar ik schik in 
heb. Ook al waren we het niet altijd over eens welk pad in te slaan, jullie hebben me altijd 
ondersteund, aangemoedigd en met raad ter zijde gestaan. Uiteindelijk zit ik dus hier de 
laatste woorden van mijn proefschrift op te tekenen en dat is ook voor een groot deel jullie 
verdienste. Heel veel dank voor alles wat jullie hebben gedaan om dit moment ter 
verwezenlijken.  

Achter een sterke man staat een sterke vrouw. Of het eerste klopt weet ik niet maar 
het tweede is zeer zeker waar. Lieve Marjan, het is niet altijd makkelijk voor je geweest om 
met een aio te verkeren. Het eerste half jaar van mijn onderzoek was ik weg en letterlijk 
onbereikbaar voor je en daarna heeft het onderzoek veel van mijn tijd opgeslokt. Je hebt 
vaak ‘nee’ moeten incasseren als je iets leuks in petto had. Ook toen je naar Den Haag 
vertrok maar menig weekend in Groningen vertoefde, heb je deze veelvuldig zonder mij 
moeten doorbrengen. Ondanks dit, ben je me toch altijd blijven steunen en heb je 
bemoedigende woorden gesproken als het even iets minder liep; zelfs als dat betekende dat 
ik weer het hele weekend op het Biologisch Centrum moest doorbrengen. Uiteindelijk ligt 
hier dus het resultaat van wat ook jouw offers hebben gebracht. Dank je wel en een dikke 
pakkerd.  
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