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Dankwoord 

Dankwoord 

Tja, en dan nu, terwijl alles zo'n beetje klaar is, kan ik iedereen gaan bedanken die op 

één of andere manier bijgedragen heeft aan mijn onderzoek. In elk geval is het me 

goed bevallen om promotie-onderzoek te doen bij een kennis- en adviesinstituut als 

het RIZA. Ten opzichte van de universiteit had het voor- en nadelen, natuurlijk. 

Voordelig waren zeker de materiële en financiële randvoorwaarden, terwijl de 

grootste nadelen waren dat ik geen onderzoek deed in een "echte" 

onderzoeksomgeving, en dat ik bij de uitvoering van mijn redelijk "fundamentele" 

onderzoek toch snel de vraag kreeg "wat je er nou allemaal mee kan als je dat weet". 

Aan de andere kant houdt dat laatste je ook weer scherp om steeds bij jezelf na te 

gaan waarom je nou eigenlijk iets doet. En het leuke ook van onderzoek doen bij het 

RIZA zelf is dat de uitkomsten van het onderzoek meteen terechtkomen bij de 

"gebruiker" die de kennis nodig heeft, terwijl in het geval van onderzoek aan een 

universiteit er vaak nog een kennis- en adviesinstituut tussen zit om de 

onderzoeksresultaten te vertalen naar maatregelen. 

Maar goed, genoeg bespiegeld, er moet bedankt gaan worden. Co-promotor en 

RIZA-begeleider Paul, waar ik bij jou het eerst aan denk is je grote enthousiasme voor 

het doen van onderzoek, dat is voor mij altijd erg motiverend geweest. Ook heb je mij 

steeds veel vrijheid gegeven om het onderzoek in te richten zoals ik dacht dat goed 

was (wat in het begin wel eens moeilijk was; vrijheid betekent namelijk ook 

verantwoordelijkheid om zelf de lijn uit te zetten, en dat viel me in het begin soms 

niet mee), maar je bleef aan de andere kant wel tot op detailniveau betrokken bij het 

werk en hebt op het gebied van de interpretatie van de resultaten een onmisbare 

bijdrage geleverd aan het onderzoek. 

Een andere onmisbare bijdrage is geleverd door paranimf en super-analist Henk. 

Iedereen denkt dan meteen aan de tweeëneenhalf hoofdstuk (8,11,12) die je 

volgeëxperimenteerd hebt, en je enthousiasme op het gebied van gif, modder, 

scheitrechters en, vooral, Tenax. Maar watje bijdrage eigenlijk nog onmisbaarder 

heeft gemaakt is je heerlijke gevoel voor humor. Als koning van de inside-joke had je 

altijd wel een kwinkslag klaar als ik me weer eens ergens blauw aan liep te ergeren, en 

samen met Henny zorgde je ervoor dat het lab altijd een toevluchtsoord was voor 

onbezorgd experimenteren met een lach. 
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Ja, Henny, in het begin wist ik me soms niet goed raad met alle plagerijen en 

uitlachacties, maar uiteindelijk kwam ik je enorm graag tegen op het lab. En nou moet 

ik hier natuurlijk gaan schrijven hoe ik me achteraf schaam voor alle zooi die ik 

maakte op het lab door mijn iets minder onberispelijke stijl van experimenteren in 

vergelijking met Bea en jou. Nou, voor die stijl schaam ik me niet, maar ik wil achteraf 

hier nog wel even bedanken voor alle afwas die jullie voor mij gedaan hebben  

maar goed, thuis heb ik ook een hekel aan afwassen. En nog meer bedank ik jullie 

voor het altijd startklaar hebben van de HPLC (Henny) en de GC (Bea). En als we het 

dan toch hebben over de "arbeidsomstandigheden": behalve Henk en Henny wil ik 

ook mijn lunchmaatjes Alex I, Alex II en Martijn bedanken voor het prettige shoppen 

en zeer relativerende lunchen daarna. 

Uiteraard bedank ik verder de hele afdeling WSC voor de betrokkenheid en goede 

sfeer, maar er is nog een aantal mensen dat ik even bij name wil noemen: 

afdelingshoofd Tineke, ik vind dat je op een heel menselijke en bereikbare manier 

"manage-de" gedurende de afgelopen jaren; het was erg fijn om goed bij je terecht 

te kunnen als het even wat minder soepel liep. Mede-treinforens Jan, ik ben blij dat 

alle ellende en vertragingen bij de NS ook jou niet hebben kunnen vermurwen, zodat 

we vaak in de trein konden praten over ecotoxicologie en milieuchemie en natuurlijk 

over alle gedoe (en goede dingen) in de afdeling. Mede-onderzoeker Dorien, we 

hebben samen een review over temperatuursafhankelijkheid van sorptie geschreven, 

en het was grappig om pratend over milieuchemie tussen de gokkasten in Las Vegas 

rond te lopen. (Voormalig) kamergenoot Gé, bedankt datje me enigszins wegwijs 

gemaakt hebt in de jungle van RIZA-regels op het moment dat ik pas in dienst was. 

Depot-deskundige Jaap, het was altijd weer lachen als je riep dat "aging niet 

bestaat", toch vond en vind ik de samenwerking met jou erg prettig. Onze discussies 

vormden voor mij een belangrijke verbinding met de toepassing van mijn onderzoek. 

Datzelfde geldt voor Marijke van (destijds) POSW: het was soms moeilijk om aan je 

uit te leggen waarom die trage desorptie nou zo interessant was, maar het hield me 

wel bij de les zodat het duidelijk was op welke vragen een antwoord werd gezocht. 

Dick Brouwer en Carlos Seguel (en de anderen) van de tekenkamer, ook jullie wil ik 

bedanken voor de mooie dia's en posters waarmee het goed voor de dag komen was 

op congressen en symposia. En Carlos wil ik in het bijzonder bedanken voor het snelle 

ontwerpen van een leuke omslag. 
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Promotor Harrie Govers, eigenlijk had ik je op grond van je bijdrage aan het 

onderzoek natuurlijk veel eerder moeten noemen in dit dankwoord. In elk geval ben 

ik heel tevreden over de manier waarop je promotor bent geweest; hoewel 

geografisch een promotor-op-afstand, was je dat in de praktijk zeker niet. Er viel altijd 

een afspraak te maken voor een werkbespreking en deze besprekingen waren erg 

nuttig en motiverend. Je hebt je vertrouwen in mij en je enthousiasme voor mijn 

onderzoek nooit onder stoelen of banken gestoken en dat waardeer ik erg. Hierbij wil 

ik ook John Parsons bedanken: niet alleen was je geregeld bij de werkbesprekingen, 

maar ook heb je vrijwel alle manuscripten voorzien van nuttig commentaar, zowel 

inhoudelijk als linguïstisch. 

"Mijn" drie stagiairs zijn een verhaal apart. Kenneth en Michel, die er deels 

tegelijkertijd waren, vormden de grootst denkbare tegenpolen. De enige 

overeenkomsten waren dat het erg boeiend was om met jullie te werken, en dat jullie 

een goede bijdrage hebben geleverd aan het boekje (hoofdstuk 6 (Kenneth) en de 

helft van hoofdstuk 9 (Michel)). Verder was Kenneth een keiharde werker (van 7 tot 

5!) die alle experimenten zeer nauwkeurig uitvoerde, en zeker niet hield van rommel. 

Michel was een geweldige formuleknutselaar bij wie het angstzweet uitbrak als er een 

grote hoeveelheid werk opdoemde. Maar telkens weer werd er dan een slimme truc 

bedacht om de hoeveelheid werk te vergemakkelijken en liefst te reduceren, en werd 

er ook precies beredeneerd welke stadia van een experiment wel en niet nauwkeurig 

uitgevoerd dienden te worden. En je troep op het lab is nog immer ongeëvenaard... 

Tegelijk met Kenneth en Michel wil ik ook Hilde bedanken; hoewel je stage liep bij 

Dorien, heb je toch zeer bijgedragen aan de legendarische sfeer die er ten tijde van 

jullie stage heerste op het lab. Af en toe vroeg ik me wel vertwijfeld af of er 

tussendoor nog wat gewerkt werd maar gelukkig was dat zeker het geval. 

Tenslotte wil ik ook Hannes bedanken: helaas kwam je in een wat suffe tijd, en 

draaide je niet altijd even gemakkelijk, maar je hebt het dan toch maar mooi voor 

elkaar gekregen om hoofdstuk 10 vol te experimenteren. 

Rik Kraaij (RITOX) en Angélique Belfroid (IVM), het was interessant om samen na te 

denken over mogelijke implicaties van trage desorptie voor bioaccumulatie, en om 

desorptieproeven te koppelen aan opname-experimenten. Gerda Nachtegaal en Arno 

Kentgens van de KU Nijmegen, ook jullie wil ik hartelijk danken voor alle tijd, moeite 

en enthousiasme die jullie erin gestoken hebben om met fluor-NMR informatie te 

verkrijgen over de vastlegging van stoffen in sediment. Voor mij was het erg leuk om 
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met een totaal andere techniek naar mijn sedimentjes te kijken, en ook jullie hadden 

nog niet zo vaak met NAAR naar milieumonsters gekeken. 

En dan zijn er nog een heleboel mensen die dan wel geen directe inhoudelijke 

bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek, maar die ik toch wil bedanken omdat ze 

in de 140 uren per week waarop ik niet werkte zorgden voor een minstens zo 

belangrijke bijdrage. 

Ten eerste natuurlijk broeder-in-de-chemische-strijd, paranimf en huisgenoot Mare. 

Onze paden kruisten elkaar gelukkig al een jaar of 14 geleden, en totdat ik bij het 

RIZA ging werken hebben ze altijd ongelooflijk parallel gelopen. Hetzelfde 

vakkenpakket, beide scheikunde studeren, samen wonen in ons mini 2-persoons 

studentenhuis, en (na elkaar) afstuderen bij het RITOX. Vreemd genoeg ben je niet 

eens op het RIZA beland, maar ik ben nog altijd heel blij met je in één huis te wonen. 

En Steven, jij hebt toch een groot aandeel gehad in mijn basis op het gebied van 

labwerk; volgens mij doet ons aantal uren gezamenlijk rommelen met micro-emulsies, 

monochromators en cyclopentadienylcyclopentenylnikkel(ll) nauwelijks onder voor de 

tijd die ik op het RIZA-milieuchemielab doorgebracht heb. 

Lieve Meike, zodra ik bij het RIZA geld ging verdienen vond jij het tijd worden om wat 

met mij te beginnen. Ondanks dat het voor jou soms moeilijk was om je voor te 

stellen wat ik deed op het RIZA, heb je toch altijd geprobeerd om mee te denken met 

het reilen en zeilen van mijn onderzoek en werk. En zelfs nog meegeholpen om de 

oneindige brij van getallen voor hoofdstuk 12 in de computer te zetten. Dat was fijn, 

maar lang zo fijn niet als alle andere dingen  

Hoewel ik de laatste jaren geteisterd werd door blessures in alle soorten en maten, 

heb ik toch bijna altijd erg genoten van hardlopen als uitlaatklep na het 

experimenteren, schrijven of lezen. Daarom wil ik ook mijn hardloopmaatjes bij 

Phoenix bedanken voor alle plezier op de baan en in het bos. Vooral Lars, Mieke, 

Peter, Chris en Eva blonken niet alleen uit in atletiekprestaties, maar zeker ook in 

betrokkenheid bij mij. 

Met een moeder-juf Engels en een vader-waterbouwer moest het toch lukken om iets 

zinnigs in het Engels over waterbodems op papier te krijgen. Lief ouderpaar en ook 

zusje natuurlijk, jullie interesse in verhalen over een onderzoek waar je nou niet direct 
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kaas van gegeten had, was altijd erg fijn. Weekendjes Emmen zijn en blijven de 

moeite waard! 
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