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Dankwoord 

 
 

“Alle wegen gaan naar Rome als je weet waar Rome ligt.” 
De Dijk in: Met alles wat ik heb 
 

Terugkijkend op mijn promotietijd is het gemakkelijker te zien dat alle verschillende wegen 
die ik tijdens mijn promotieonderzoek bewandeld heb, hebben bijgedragen tot het uiteindelijke 
resultaat. Die wegen liepen bepaald niet rechtstreeks en ik heb me meer dan eens afgevraagd 
of ik het eindpunt wel zou halen. Gelukkig zijn er gaandeweg veel mensen voorbijgekomen 
die eraan hebben bijgedragen dat dit boekje er toch is gekomen. 

 
In volgorde van opkomst wil ik graag de volgende mensen bedanken: Jan Gottschal, je hebt 
me al als student warm gemaakt voor microbieel oecologisch onderzoek en hebt voor een 
groot deel bijgedragen aan mijn liefde voor heldere proefjes met een ecofysiologische 
vraagstelling. Ik hoop dat je geniet van het leven in Noorwegen. 

Marion van Rijssel, dank je wel voor alle begeleiding en steun gedurende het hele project. 
Ik heb veel van je praktische kijk op onderzoek geleerd. Je hebt de begeleiding zelfs weten 
voort te zetten nadat je wetenschappelijke contract ten einde was, wat zeker aan het 
eindresultaat heeft bijgedragen. Dankjewel voor alles! 

Winfried Gieskes, vanaf het begin was je op de achtergrond aanwezig en je enthousiasme 
werkt aanstekelijk. Door me vanaf het begin bij de SCOR werkgroep te betrekken, kreeg ik de 
kans mee te lopen in het internationale gezelschap van Phaeocystis onderzoekers, wat een 
leuke en zeer leerzame ervaring is gebleken.  

Gerhard Herndl, you have “adopted” me along the way and directed me into the world of 
microbial oceanography. Thank you for giving me the opportunity to finish the work for my 
thesis at the NIOZ. Working at the NIOZ was a refreshing change from Haren, a very 
productive period, and a valuable complement to my thesis.   

Henk Bolhuis, door jouw bemoeienissen is het onderzoek een echte microbieel-marien 
biologische samenwerking gebeleven, zoals het ooit begonnen was. Het is bijzonder prettig om 
met je samen te werken en je liefde voor het onderzoek is zeer motiverend.   

Anita Buma, dank je wel voor de structurele begeleiding van de afgelopen jaren. Door het 
komen en gaan van begeleiders bleven er nogal wat gaten over en jouw bemoeienissen hebben 
de continuïteit een stuk verbeterd.  

Ten slotte Wim Wolff, je hebt ervoor gezorgd dat dit project er is gekomen en bent steeds 
op de achtergrond aanwezig geweest. Gedurende mijn “heroic struggle to finish” (jouw 
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woorden!) zijn die bemoeienissen een stuk meer naar de voorgrond gekomen. Dank je wel 
voor alle steun en het snelle nakijken van de manuscripten. 

I want to thank the reading committee for their evaluation of the thesis. 
Marc van der Maarel, bedankt voor je interesse in mijn onderzoek en voor de mogelijkheid 

om mee te doen met de “carbohydrate lunches” van het CCB. Dit vergrootte mijn kennis op 
eiwit- en koolhydraatstructuur gebied en je komt er ook nog leuke mensen tegen. Hans, 
Coenie, Slavko, Rachel, Thijs en andere CCB leden, dank jullie wel voor het aanhoren van al 
mijn marien-biologische koolhydraat verhalen, fietstochten en borrels. 

I want to thank Peter Verity for inviting Marion and me to join the “Biocomplexity” 
experiment in Bergen. A successful experiment and a great experience, not in the least due to 
the presence of Stuart Borrett and Jens Nejstgaard. Thanks for becoming friends! 

Alle mede-marien biologen bij de vakgroep mariene biologie in Groningen en in het 
bijzonder de “micro-groep” wil ik bedanken voor de goede werksfeer. Dat die sfeer zich 
uitstrekte tot ver voorbij het werk (kroeg-, concert-, film-, museum- en theaterbezoek, 
schaatsen, zeilen en nog veel meer), is vooral te danken aan Peter, Karin, Willem, Anja, Tim, 
Deniz, Ronald, Paul, Maria & Jacqueline. Joukje en Gezien, bedankt voor alle dingen die jullie 
geregeld hebben terwijl ik al in Californië zat. 

De reisjes naar het NIOZ werden omlijst door de goede verzorging van Wouter en Oscar: 
dankjewel voor de gezellige avondjes in Den Helder! I’d like to thank Txetxu, Eva, Anna, 
Anne-Claire and Veronica for their help and the good atmosphere on Texel. Piet, Jan en 
Bouwe, het was leuk om een poosje in jullie lab te bivakkeren, dank voor de 
gedachtenwisselingen. 

Wonen in “Villa Paddepoel” was één groot feest! Jeroen, Anouschka, Kobus, Peter, 
Eduard, Marieke, Anna, Penelope en Riek, dank voor de koffie, feestjes, kerstdiners, cocktails, 
pannenkoeken, zappiekankaas, DVD-avondjes, geweldige klus operaties en voor de 
noodopvang in tijden van stress. Thomas, je bent een waardige opvolger, dank je wel voor je 
vriendschap. Dat geldt ook voor Saskia, Annemiek, Stijntje, Erwin, Paulien en Jan Willem. 

Karin en Kobus, jullie hebben de afgelopen jaren van dichtbij meegemaakt en ik vind het 
geweldig dat jullie mijn paranimfen zijn. Karin, terwijl je zelf midden in je eindspurt zit, heb je 
ook nog even een super voorkantje gemaakt. Dank jullie wel voor alle dingen die jullie 
geregeld hebben terwijl ik al in Californië zat. 

Ooms, neef, nichten en ouders, dank jullie wel dat jullie er zijn! Dit boekje is voor jullie. 
Papa en mama, dank jullie wel voor het grenzeloze vertrouwen wat jullie altijd in me hebben 
gehad. Lieve Thijs, samen met jou is alles leuker! Dankjewel voor alles en nog meer. We 
kunnen weer samen onderweg naar nieuwe avonturen. 

 
 
 
 

Anne-Carlijn 
Stanford, maart 2006 
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