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Voor- en dankwoord 

Voor- en dankwoord 

In de periode dat ik net begon met dit promotieonderzoek maakten collega's die ook net 

met hun onderzoeken begonnen waren en ik grapjes over het schrijven van een voor- en 

dankwoord. We hadden nog niks gepresteerd maar we konden natuurlijk altijd alvast 

beginnen met het schrijven van dit inhoudelijk, hoogwaardig stukje tekst. Achteraf gezien 

denk ik dat deze grappen voortkwamen uit een soort nervositeit, we hadden namelijk nog 

een behoorlijk pittig traject voor de boeg. En nu, ruim 4 jaar later, is het toch zover. Het 

moment is gekomen dat ik me echt mag (en moet) bezighouden met het schrijven van 

een voor- en dankwoord. 

Het schrijven van een proefschrift is een hele klus. Voor personen die in een ver

gelijkbare positie hebben gezeten is dit heel goed te begrijpen. Voor anderen bleek het 

soms moeilijk uit te leggen wat het doen van een promotieonderzoek nou eigenlijk in

houdt. Je gedurende een periode van minimaal 4 jaar ergens in verdiepen, dat is toch erg 

moeilijk voor te stellen. Velen zien promovendi als een soort eeuwige studenten en vra

gen dan ook wanneer het moment van afstuderen is. Ze luisteren naar de verhalen dat je 

hard werkt en dat je over behoorlijk wat discipline en doorzettingsvermogen dient te be

schikken. Tegelijkertijd horen ze dat er soms dagen tussen zitten waarop je geen inspira

tie hebt en het het beste is om maar gewoon naar huis te gaan omdat er toch niks uit je 

vingers komt. Natuurlijk probeer je als promovenda zo goed mogelijk uit te leggen wat 

"promoveren" inhoudt, maar dan nog is voor velen niet zichtbaar wat je nou precies doet. 

Ik ben dan ook ontzettend blij dat het moment daar is dat ik kan laten zien wat ik in de 

afgelopen jaren heb gedaan. Er ligt nu een proefschrift, een wetenschappelijke ver

slaglegging van een onderzoek naar de problematiek rondom het plaatsen van voorzie

ningen voor de verwerking en/of bewerking van afval. 

Voordat ik met dit onderzoek begon wist ik weinig van afvalverwerkingsinstallaties, 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, van milieu en van NIMBY-vraagstukken (NIMBY 

staat voor Not In My Backyard), om maar eens wat termen te noemen. Het eerste jaar 

heb ik me dan ook vooral beziggehouden met het lezen van literatuur. Met mijn bestuurs

kundige achtergrond en een gezonde dosis logisch nadenken heb ik mij geprobeerd de 

materie eigen te maken. Al snel bleek dit een zeer boeiende materie. Toen ik na een jaar 

lezen eindelijk de empirie in kon duiken om zo de vraag te beantwoorden hoe besluitvor

mingsprocessen rondom het plaatsen van afvalinstallaties in werkelijkheid verliepen, be

gon het voor mij te leven. Het bestuderen van dossiers en vooral het doen van interviews 

met de mensen die in de besluitvormingsprocessen betrokken waren geweest, stelden 

mij in staat inzichtelijk te maken wat zich in deze processen had afgespeeld. Het meest 

uitdagende en tegelijk het meest moeilijke na deze verzamelperiode was het vanuit theo-
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retisch kader onderling vergelijken van deze processen. De gegevens, verzameld in twee 

jaar tijd weer terugbrengen naar een analyse die duidelijk van structuur en to the point is, 

heeft behoorlijk wat zweetdruppels gekost. Naarmate er zich een duidelijke lijn in de re

sultaten begon af te steken werden deze zweetdruppels al snel omgezet in heel veel po

sitieve energie, waardoor ik in staat was dit proefschrift af te ronden. Positieve energie 

kreeg ik ook van het begeleiden van studenten. 

Een proefschrift schrijven kan een heel solistische aangelegenheid zijn. Dit was het voor 

mij gelukkig niet. Mijn onderzoek maakte deel uit van een groter geheel, waar ook het 

sociaal-psychologische onderzoek van Jeroen Devilee deel van uitmaakte. Daar waar ik 

vanuit bestuurskundige bril de besluitvormingsprocessen bekeek, bestudeerde Jeroen de 

besluitvormingsprocessen vooral door de bril van omwonenden en hun attituden. Ik raad 

u aan vooral ook zijn proefschrift te lezen! Het bijna tegelijkertijd beginnen aan onze 

onderzoeken, tussentijds samenwerken aan diverse activiteiten, het van eikaars onder

zoeksresultaten op de hoogte blijven en daar bovendien afhankelijk van zijn waren voor 

mij elementen om gemotiveerd door te blijven gaan met het onderzoek. Bovendien heb ik 

het delen van momenten van voor- en tegenspoed met Jeroen altijd als zeer prettig 

ervaren! Ook de gezelligheid op de kamer was van groot belang, mijn dank dus daarvoor. 

Een groot woord van dank gaat uit naar Maarten Wolsink. Dat ik dit proefschrift 

heb afgerond is voor een groot deel afhankelijk van zijn geweldige inzet. Wat een fantas

tische begeleider. Tussen het inleveren van stukken en het bespreken daarvan zat nooit 

langer dan een week en ook voor "spoedeisende" vragen en besprekingen kon ik altijd bij 

hem terecht. Van belang voor mij was ook dat hij altijd oprecht geïnteresseerd was in 

bijvoorbeeld privé getinte aangelegenheden en daar waar nodig zijn steun gaf. 

Een woord van dank gaat uiteraard ook uit naar Rob Hoppe. Toen ik net begon 

vertelde hij me dat hij in het eerste jaar vooral een stimulerende rol zou vervullen, die in 

de loop der tijd zou veranderen in meer een rol van "advocaat van de duivel". Dit heeft 

zich mijns inziens ook voorgedaan. Was ik in het eerste jaar nog een beetje huiverig voor 

deze laatste rol, inmiddels weet ik dat de inbreng van Rob een zeer positief effect heeft 

gehad op de versie van het proefschrift zoals het er nu ligt. Daar waar ik al tevreden was 

over het resultaat maakte Rob mij duidelijk dat er veel meer winst te boeken was. Afstand 

nemen om vervolgens met zijn commentaar in termen van "to think book", zoals hij het 

noemt, een geheel te schrijven heeft duidelijke positieve resultaten opgeleverd! Dank je 

wel daarvoor! 

Ik schat in dat ik nog pagina's vol kan schrijven met dankwoorden, aangezien ik 

bij het schrijven van dit proefschrift hulp van velen heb gekregen. Dit lijkt me echter niet 
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de bedoeling. Toch wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een beperkt aantal 

mensen nog even persoonlijk te bedanken. 

Mark Huijbregts. Ik heb onze jaren op de UvA altijd als zeer bijzonder ervaren. 

Samen keten en samen serieus kunnen zijn, echt top! Je weet als geen ander wat er 

allemaal aan een promotie voorafgaat. Fijn datje mijn paranimf wilt zijn. 

Ook de oud-collega's van de voormalige IVAM en van het onderzoeksinstituut 

AME wil ik bedanken voor de tijd dat ik onderdeel mocht uitmaken van deze vakgroep/dit 

instituut. 

Roel Meertens wil ik bedanken voor zijn begeleiding en betrokkenheid bij mijn 

onderzoek. Ik waardeer overigens ook de bereidheid van de overige commissieleden om 

deel te nemen in mijn promotiecommissie. 

Een pluim verdienen ook mijn nieuwe collega's van met name de afdeling Beleid 

en Ruimtelijke Ordening van het Stadsdeel Oud-West. Met name door jullie belangstel

ling en enthousiasme werd het makkelijker om de laatste loodjes echt af te ronden. 

Grote waardering gaat uit naar Agnes. Wat is er mooier dan dat je zus tevens je 

beste vriendin is. Dat je tijdens mijn promotie mijn paranimf wilt zijn betekent enorm veel 

voor me. Bovendien is het heerlijk dat ik altijd met alles bij je terecht kan!! Hetzelfde geldt 

voor Frank wiens oprechte belangstelling ik erg waardeer. Jullie Joost is echt een won

der. Hij beseft het zelf niet, maar zijn aanwezigheid heeft mij nog meer doen beseffen dat 

hard werken op z'n tijd goed en best leuk kan zijn, maar dat dit niet ten koste moet gaan 

van het volop genieten van de mooie en bijzondere aspecten van het leven! 

Ik wil ook Bienvenue bedanken. Jij bent voor mij echt een voorbeeld als het gaat 

om het hebben van doorzettingsvermogen. Geweldig dat je mijn broertje bent! 

Dit proefschrift heb ik opgedragen aan mijn ouders. Door dit te doen heb ik gepro

beerd aan te geven hoeveel zij voor mij betekenen en hoe zeer ik respecteer wat zij in de 

afgelopen jaren allemaal voor mij hebben gedaan. De support die ik van jullie in alle fa

cetten van het leven heb gekregen is met geen pen te beschrijven. Bedankt! 

Tot slot wil ik mijn lieve Antonio bedanken. Wat was en is het toch heerlijk om na 

een dag hard werken weer naar huis te gaan! Een thuis gekenmerkt door gezelligheid, 

ontspanning (Nintendo!!) en vooral bijzonder veel liefde. Dank je wel voor alle liefs en 

steun in verleden en heden, hopelijk mag ik er in de toekomst even veel op blijven leu

nen. 




