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Dankwoord

Dan nu het dankwoord, volgens mij een van de meest gelezen onderdelen van een
proefschrift en niet zonder reden. Want ondanks dat het schrijven ervan betrekkelijk
gemakkelijk is, wordt hier recht gedaan aan de niet onaanzienlijke bijdrage die anderen
hebben geleverd aan dit proefschrift.

Allereerst bedank ik mijn promotor Carlo, voor het geven van veel vrijheid, het
voorzien in zeer goede onderzoeksfaciliteiten en niet in de laatste plaats voor de
mogelijkheid om mijn onderzoek voort te zetten in het EU-project HERMES. Jack, ook
jij heel erg bedankt, voor de vele opmerkingen, suggesties en aanmoedigingen, de altijd
snelle response op manuscripten, maar ook voor het houden van de nodige druk op de ketel
in de laatste schrijfmaanden middels het regelmatig uitspreken van het simpele zinnetje
”En Dick, hoe staat het met je stukken?”. Karline, de enige die ik ken die 8 uur lang
onverstoorbaar aan een PC kan werken, heel erg bedankt voor je grote en uiteenlopende
bijdrage aan dit proefschrift. Je hulp met onder andere de inverse and Bayesian analyses
was onmisbaar. Nu alleen nog de overstap naar LATEX . . . Peter, begeleider in de eerste jaren
van mijn aio-schap, bedankt voor je input en bemoedigende woorden in het moeizame
proces van publiceren. Ook kwam volgens mij het idee om de stabiele isotopen data in de
inverse analyse vergelijkingen in te bouwen van jou. Ook jij bedankt Leon, bedankt voor
de vele praktische tips aangaande het doen van experimenten, in het bijzonder tijdens de
Pelagia en Trophos tochten, en het commentaar op mijn manuscripten waarin jij meestal
voorstelde om alles volledig om te gooien (major re-juggling zoals jij dat noemt).

Naast begeleiders ook aan collega-aio’s geen gebrek in dit dankwoord. Ed, Imola,
Paul, Iris en Han bedankt voor de collegialiteit en gezelligheid. Met name aan het voetbal
op dat hobbelige handbalveldje en het squashen heb ik goede herinneringen. De ’cups’
die veroverd zijn tijdens de NIOO-voetbaltoernooien laten zien dat al die training niet voor
niets was.

Op het moment dat ik zelf als aio begon was dat nog een ’nieuwtje’ op het CEME.
Kort daarop vond een heusse aio-boom plaats en werden er in een periode van enkele jaren
zo’n 20 nieuwe aio’s aangesteld. Veel Nederlanders zaten er niet bij, maar dat maakt het
zeker zo gezellig. In het bijzonder wil ik Bart, Karel, Sandra, Bregje en Jeroen noemen en
natuurlijk Henrik en Maria. Maria bedankt voor het opofferen van enkele weekenden om
monsters voor mij door te meten op het lab. Ik hoop dat we elkaar zo af en toe blijven zien,
ofwel in het kneuterige Zweden of in het met kleine natuurgebieden bezaaide Nederland.

Voor de vele hulp, praktische oplossingen en vakantieverhalen wil ik Pieter graag
bedanken. Ute, bedankt voor het voorzien van de benodigde algenkweken. De
bootbemanning, laboratorium crew en huishoudelijke dienst zorgden altijd voor een
prettige sfeer. In het bijzonder wil ik hier Els noemen, een dag begon vrijwel altijd met
een praatje met Els in de keuken en het is er nu een stuk stiller. De manier waarop je bent
afgeschreven in de reorganisatie staat in geen enkele verhouding tot je inzet voor NIOO;
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Dankwoord

Els bedankt voor je gezelligheid. Ook wil ik Cynthia en de studenten Ria en Ehsan, die
mij met veel enthousiasme hebben geholpen in mijn werk, bedanken.

Mathieu, kamergenoot in het eerste jaar en begeleider tijdens mijn afstudeervak,
bedankt voor je gezellige en energieke aanwezigheid en vele verhalen over je
rugzaktochten. Ik kan je vertellen dat Patagonië heel mooi is. Ook Filip bedankt,
kamergenoot sinds enkele jaren, voor je gevatte gevoel voor humor en voor het feilloos
vinden van gaten in mijn ogenschijnlijk waterdichte redeneringen.

Mijn paranimfen komen niet van het CEME en dat is niet omdat er geen geschikte
kandidaten zijn. Nee, ik heb 2 vrienden bereid gevonden om die taak op zich te nemen
en ik kan me geen betere wensen. Otto, met jou heb ik veel beleefd: het studentenleven
in Vlissingen en Wageningen, een verre stage in Costa Rica, een fantastische vakantie
in Patagonïe en duiken in Nederland en Egypte. Ik hoop dat dit rijtje over enkele jaren
verder uitgebreid zal kunnen worden. Maarten, we zijn begonnen als afdelingsgenoten
in Wageningen en uitgegroeid tot vrienden, mede dankzij vele avonden kletsen en
discussïeren in de bank of in de kroeg. Die avonden gaven en geven veel stof tot nadenken,
hopelijk blijven ze dat doen.

Als laatste wil ik het thuisfront enorm bedanken. Pa en ma voor het blijven steunen
van mijn voortdurende ambities om te blijven studeren; dit proefschrift is mede daaraan te
danken. Lisette, je hebt me vaak door dipjes en dippen heen moeten slepen, vooral tijdens
de laatste loodjes en dat deed je altijd glansrijk, heel erg bedankt daarvoor en nog meer
voor de grote rest. Thijs, het is een fantastisch gevoel als jij met een grote glimlach op me
af komt lopen als ik ’s avonds thuiskom; een hele dikke knuffel.
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