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In oktober 1991 kreeg ik de unieke kans om via een 
Europese Erasmus beurs aan de Universiteit van 
Amsterdam kennis te maken met desmidiaceeën, 
begeleid door de wereldexpert op dat gebied Peter 
Coesel. Ja, je roem snelde je toen ook al vooruit op 
de Universiteit van Barcelona. Ik ben ingewijd in de 
wetenschap door Peter en zijn geweldige team met 
Hanny Kooijman en Elly Spijkerman. Ik mocht 
Closterium aciculare isoleren, de 
oppervlakte/volume ratio’s van onder andere 
Staurastrum manfeldtii berekenen en de slijmlaag 
van enkele Cosmarium soorten onderzoeken. Later 
zou ik Elly helpen met haar promotieonderzoek 
naar fosfaatopname door desmidiaceeën. Als 
ecoloog pur sang vond je het een onzalige en 
huiveringwekkende gedachte dat ik je geliefde 
algen later gebruikte voor ecotoxicologische 
experimenten, maar wel met een artikel in Water 
Research tot gevolg. Je kritische blik, je 
wetenschappelijke integriteit en je oneindig oog 
voor detail zijn me altijd bijgebleven. Maar ook je 
liefde voor de natuur, die ons nog duidelijker werd 
toen we na een heerlijke maaltijd bij jou en Marga 
je achtertuin in Muiderberg mochten bewonderen: 
een heus bos bedekt met bosanemonen en je 
eigen knipogende ransuil.  
 
 

Je bent ook een bevlogen docent. Tijdens mijn 
promotieonderzoek gingen we jarenlang met de 
tweedejaars biologiestudenten veldonderzoek 
doen naar macrofauna, algen en waterkwaliteit 
van de Amblève en de Warche in de Belgische 
Ardennen. Daar stond je dan met een schipperspet 
op in de rivier samen met ons (Núria, Saskia, Harm 
en Michiel) de studenten aanwijzingen te geven 
over het schrapen van perifyton van de stenen 
met, jawel, tandenborstels. Als nestor van de 
cursus vond je het volgens mij best leuk om met al 
die jongelui op pad te zijn. Onder het genot van 
een trappistenbiertje gingen we tot in de kleine 
uurtjes achter de microscoop zitten en de 
gegevens uitwerken. Niet alleen de studenten, 
maar ook ik heb toen weer zoveel van jou geleerd! 
Beste Peter, ik wil jou, ook namens Michiel, 
hartelijk feliciteren met je tachtigste verjaardag. En 
nog vele gelukkige, gezonde en bijzondere jaren 
wensen samen met Marga en je kinderen en 
kleinkinderen. Op naar de honderd! 
 
Hartelijke groet,  
Núria Ivorra 

 

 

 

                              
Excursie in de Belgische Ardennen in 1998. Foto © 
Núria Ivorra.  

 

Perifyton verzamelen in de Amblève in 1998. Foto © 
Núria Ivorra 
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