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Dee afgelopen jaren is me vaak gevraagd of de term multistress op het
onderzoekk sloeg of op mij. Ik ben bang dat het laatste meer het geval was
naarmatee de promotie naderde. Gelukkig heb ik veel steun gekregen van
allerleii mensen, waarvan ik een aantal hier wil bedanken.
Specialee dank voor mijn promotoren Wim Admiraal en Nico van
Straalenn en mijn co-promotoren Jan Hendriks en Michiel Kraak. Wim benaderdee me aan het eind van mijn studie met de vraag te solliciteren naar een
AIOO plek bij zijn vakgroep. Ik liep destijds stage in Troms0 in Noorwegen
enn was erg verbaasd dat een voor mij onbekende professor mij wist te vindenn op zo'n afgelegen plek boven de poolcirkel. Bedankt dat jullie mij deze
kanss hebben gegeven. Wim, in het begin vond ik de samenwerking nogal
verwarrend.. Dit kwam door je levendige beeldspraak, met touwtjes om
manuscripten,, kapstokken met ronde of rechte haakjes, al dan niet kwispelendee hondjes, maar ik kan niet anders zeggen dan dat ik het erg prettig
vondd om met je samen te werken. Ben ik je beter gaan begrijpen of ben je
echtt concreter geworden? Nico, ik heb jouw uitvoerige commentaar op mijn
manuscriptenn altijd erg op prijs gesteld, dank hiervoor. Jan, je begeleidde
mee op het RIZA (of in de trein, als dat zo uit kwam). Als rizanees probeerde
jee me te behoeden voor die academen die altijd maar weer dieper wilden
gravenn en wees je me op de toepasbaarheid van het onderzoek voor het
beleid.. Bedankt dat ik altijd bij je terecht kon. Michiel, jij was altijd al een
luisterendd oor, maar je werd dat helemaal toen je mijn begeleider werd. Ik
benn je hier erg dankbaar voor, want door de gesprekken met jou kreeg het
onderzoekk voor mij meer structuur. Bedankt voor alle hulp, discussies en
peptalk! !
Tinekee Dekker begeleidde me in de eerste fase van het onderzoek. Ik wil
haarr bedanken voor de gezelligheid (waaronder eten met de zoöplanktongroepp en picknicken en zwemmen in Maarsseveen), de hulp met het opzettenn van de Daphnia-kweek en alle discussies over de experimenten. Hannie
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Maass wil ik bedanken voor de discussies over ecotoxicologie in het algemeen,, Daphnia in het bijzonder en de opzet en uitwerking van de experimenten.. Hannie, ik vond het altijd fijn om even bij je binnen te wippen en
bijbij te kletsen. Toen ik krap zat in mijn tijd heeft Albert Espeldoorn me erg
geholpenn door een experiment voor me uit te voeren, veel dank hiervoor.
Voorr het analyseren van mijn data heb ik contact gezocht met Tjalling Jager.
Tjalling,, jij hebt me ingewijd in de Debtoxiaanse wetenschap en 'multidimensionalee hypervlakken'. Het duizelde me af en toe wel, maar ik vond
hett erg leuk om de data modelmatig te analyseren. Bedankt voor al je hulp
hierbij. .
Omdatt ik het eerste jaar voornamelijk lezend en schrijvend doorgebracht
hebb op het RIZA, wist ik in het tweede jaar nog steeds de weg niet op de
UvA.. Gelukkig was daar Gerdit die me wegwijs maakte op het lab en met
dee AAS. Bedankt voor alle hulp en gezelligheid tijdens het soms frustrerendee meten op de oven-AAS. Wanneer er problemen waren met apparatuurr kon ik gelukkig uitwijken naar de VU. Ingrid en Rudo, bedankt dat ik
eenn aantal monsters kon komen meten; door jullie tips kon ik vervolgens
zelff aan de slag op de UvA. Harm wordt ook wel de helpdesk van AEE
genoemdd en voor mij heeft hij die naam zeker waargemaakt. Bedankt voor
hett veilig maken van het doorstroomsysteem (hier heeft Bas ook geholpen:
bedanktt voor de broodtrommeltijdschakelaar!), het opvangen van mijn studentenn toen ik ziek was en voor je hulp bij het drukklaar maken van dit
boekje.. Fijn dat ik tot 's avonds laat nog bij jullie terecht kon Harm en Sas! Ik
zall nooit meer Palatino als lettertype kiezen! Elske, ik zal je missen als
kamergenootje.. Met wie moet ik nu uit volle borst 'una paloma blanca' zingen?? Bas en Saskia, bedankt voor jullie hulp met de algenkweek. Verder
natuurlijkk alle (oud-)collega's van de afdelingen Chemie en Ecotoxicologie
vann het RIZA en Aquatische Ecologie en Ecotoxicologie van de UvA:
bedanktt voor de leuke tijd en jullie interesse in de voortgang van het onderzoek.. Ik wil ook alle studenten bedanken die me geholpen hebben: Reanne,
Clarissa,, Roy en Lonneke. Bedankt voor jullie inzet en alle lol die we gehad
hebben.. Ik vond het super dat Clarissa en Lonneke ook in het weekend naar
hett lab kwamen om de chronische testen in het doorstroomsystem door te
latenn draaien, al duurde zo'n test soms wel erg lang.
Mijnn paranimfen Helen en Marie-Elène wil ik bedanken dat ze me terzijdee willen staan tijdens het uur der waarheid. Helen, ik zal het missen om
samenn in weer en (tegenï)wind naar huis te fietsen. Bedankt voor al je hulp
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enn steun de afgelopen jaren. Marie-Elène, ik leerde je kennen als student
toenn je stage liep bij ons op de afdeling en inmiddels werk je zelf ook aan
eenn promotieonderzoek. Bedankt voor al je pepmailtjes en leuke uitjes, veel
success met het afronden van jouw onderzoek!
Dee promotiecommissie, bestaande uit Bas Kooijman, Remi Laane,
Matthiass Liess, Steph Menken, André de Roos en Kees van Gestel, wil ik
bedankenn voor de tijd die ze in het lezen van het proefschrift hebben gestokenn en de adviezen die ze hebben gegeven voor het afronden van het
boekje. .
Gelukkigg was er ook een leven naast het werk, waaronder etentjes met
Ingridd en Esther, mijn jaargenootjes uit Wageningen die min of meer tegelijkertijdd ook als AIO in Amsterdam begonnen. Bedankt voor alle steun! Verderr wil ik nog de kanovrienden, de wijnvrienden, het S.L.A. (Sisi Liberation
Army),, en alle overige vrienden bedanken die voor de broodnodige afleidingg gezorgd hebben.
Dee meeste dank ben ik verschuldigd aan het thuisfront. Mijn ouders wil
ikk bedanken dat ze mij altijd aangemoedigd hebben om te studeren. Pappa
enn mamma, jullie vertrouwen in mijn kunnen is altijd een grote steun in de
rugg geweest. Marcel en Danielle, bedankt voor jullie interesse, al snapten
julliee misschien niet hoe iemand vier jaar lang onderzoek kan doen aan
watervlooien.. Lieve Theo, bedankt voor al je hulp en je nimmer aflatende
optimisme.. Tegelijkertijd promoveren was soms wel zwaar, maar ik vind
datt we het goed gedaan hebben: met zijn tweeën is het leuker dan alleen!
Nogg even volhouden en daarna gaan we samen beginnen aan ons volgende
avontuur.. Je bent een kanjer... maar ik heb gewonnen!
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