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Nu eindelijk alle hoofdstukken klaar zijn, rest mij alleen nog iedereen te bedanken
die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van dit proefschrift. Een
aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken:

Winfried Gieskes, bedankt voor je enthousiaste begeleiding. Menige versie’s van
manuscripten heb je voorzien van correctie’s en commentaar. Ook al leek het een
grote warboel als ik het van je terug kreeg, vaak zonder veel moeite heb ik je puzzel
van commentaar kunnen oplossen. Ook je inzet om geld bij elkaar te krijgen voor
mijn uitstapje naar Scripps heb ik enorm gewaardeerd. Jouw enthousiasme en
optimisme zal ik niet snel vergeten en je hebt mijns inziens vanaf het begin de rol
van promotor vervuld. Ik ben daarom ook enorm blij dat het op het laatste moment
mogelijk bleek dat je ook daadwerkelijk mijn eerste promotor kon zijn. 

Engel Vrieling, bedankt voor je hulp bij zowel het praktische gedeelte als de
schrijverij. Ik heb grote bewondering voor het feit dat ik je commentaar op mijn
manuscripten in zo’n rap tempo terug kreeg terwijl je dit naast je eigen baan deed
en in je vrije tijd zelf ook nog de nodige manuscripten publiceerde. Ook al heb ik
bij jou commentaar af en toe wel eens gemopperd, heb ik je eerlijkheid en
bereidheid tot het verklaren van je commentaar enorm gewaardeerd, bedankt.
Hein de Baar, ook zonder jou was mijn promotie niet mogelijk geweest.

Han van der Strate, je had geen directe ervaring met de dingen die ik deed,
maar desondanks heb ik aan jou een persoon gehad bij wie ik kon aankloppen om
even wat te vragen, te brainstormen of gewoon om even te mopperen. Bedankt voor
de fijne samenwerking. 

Alle (ex)medewerkers van de vakgroep Mariene Biologie in het bijzonder Karin
de Boer, Malia Chevelot, Jim Coyer, Galice Hoarau, Paul Janknegt, Jan Roggeveld,
Monika Tyl en Jan Veldsink.

De studenten Allard Bax en Chantal Meulenbroeks voor hun bijdrage aan het
onderzoek. Jullie aanwezigheid heeft mij ook veel geleerd.

I would like to thank Brian Palenik and Mark Hildebrand for giving me the
opportunity to work at Scripps for 5 months. Mark, thanks to you I have learned so
many molecular biology techniques in a relatively short period. Thanks for your
guidance, with much joy I look back at this period and am still miss the fabulous
view from Scripps. Kim Tamatrakoln, thanks for making my arrival to San Diego so
pleasant and easy.
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Ook wil ik mijn vrienden Elisabeth, Jaap, Geesje, Mark, Sjoerd, Maaikel, Ingrid,
Carolien en Rina bedanken en hun langs deze weg laten weten dat ik veel waarde
hecht aan hun vriendschap.

Mijn paranimfen: Ingrid, zonder jou was ik volgens mij niet door de eerste
weken van mijn AIO periode door gekomen, lang leve e-mail. Bedankt voor al je
steun tijdens deze periode, wie anders wil ik naast me hebben om me ook door de
laatste beproeving te loodsen. Johan, onze gesprekken/discussie’s samen met onze
wederhelften vind ik geweldig. Jou oprechtheid, eerlijkheid, nuchterheid en vooral
ook je enthousiasme bewonder ik enorm.

Natuurlijk wil ik ook mijn zus, broer, zwager en schoonzus bedanken voor hun
steun. Ook al zette mijn moeder vraagtekens bij het feit dat ik mijn vaste aan-
stelling inruilde voor een tijdelijke AIO-baan, is het toch allemaal op zijn pootjes
terecht gekomen. Lieve ouders ik bewonder en waardeer jullie flexibiliteit en ben
erg dankbaar wat jullie voor mij (lees ons) gedaan hebben en nog steeds doen. 

Thijmen, omdat je zo’n gemakkelijke rustige baby bent heb ik vooral tijdens
jouw slaapjes mijn proefschrift kunnen af ronden. Het is heerlijk om iedere dag
jouw kamertje binnen te komen en begroet te worden door een vrolijk lachend
kereltje. Hopelijk blijf je altijd zo vrolijk (en ook zo gemakkelijk??!!) en ga je een
geweldige toekomst tegemoet.

Last but not least mijn rots in de branding Klaas. Bedankt voor je geduld,
nuchterheid, vertrouwen en ruimte die je me gaf om mij de dingen te laten doen
die ik wilde. Jouw steun en liefde zijn onmisbaar geweest in deze periode. 

Sandra
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