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Bedankt
Mijn dank gaat in eerste instantie uit naar Ragna. Zonder haar aanstekelijke enthousiasme
en niet aflatende aanmoedigingen om door te zetten zou dit onderzoek (nog) niet zijn
afgerond. Ragna je bent een bron van inspiratie. En natuurlijk een lekker ding.
Gerard Klaver en Bertil van Os wil ik bedanken voor het planten van het ‘promotie’
zaadje. In 1995 waren jullie mijn stagebegeleiders bij de Rijks Geologische Dienst. Omdat ik
mijn fietsband zelf bleek te kunnen plakken – ‘volgens Bertil de belangrijkste competentie
vereiste voor een geochemie stagiair’ – kreeg ik de stageplek. In kreeg van jullie alle vrijheid
om zelf onderzoek te doen. Dit heeft geleid tot mijn eerste wetenschappelijke artikel ‘Trace
element concentrations and stable lead isotopes in soils as tracers of lead pollution in GraftDe Rijp, The Netherlands‘ en heeft de basis gelegd voor mijn verdere promotieonderzoek. Ik
denk met veel plezier terug aan de vele vurige wetenschappelijke discussies die we hebben
gevoerd. Jullie hebben mij gevormd tot de geochemicus die ik nu ben.
Philippe van Cappellen ben ik zeer erkentelijk voor de promotieplaats die hij mij in 2004
heeft aangeboden aan de Universiteit Utrecht (UU). In deze periode (2004-2006) heb ik bij de
UU prettig samengewerkt met Grishja van der Veer, Simon Vriend en Pauline van Gaans. Ik
ben hen zeer dankbaar voor het voorwerk dat zij hebben verricht, namelijk de monstername
en analyses van de subsoils en topsoils van Nederland. Zonder dit voorwerk was het niet
mogelijk geweest om hoofdstuk 2 en 3 te schrijven. Deze hoofdstukken vormen de basis voor
het gehele promotieonderzoek.
Zonder de hulp en kennis van Agnes Oomen en Martine Bakker - beiden werkzaam bij het
RIVM – zou ik het hoofdstuk over de biobeschikbaarheid van lood niet hebben kunnen
schrijven. Ik ben van mening dat we door de bundeling van onze specifieke kennis – op
verschillende vakgebieden - tot nieuwe inzichten zijn gekomen.
Ik ben in de bevoorrechte positie geweest dat veel van de analyses voor mij zijn verricht
door Rob van Galen (TGA en XRF analyses), Erik van Vilsteren (ICP-MS), Bertil van Os
(ICP-MS) en Helen de Waard (ICP-AES). Tijdens het veldwerk ben ik geholpen door Ton
van Druten (monstername meertjes Utrecht), Chris Hordijk (monstername meertjes Utrecht),
Peter van der Linde (monstername bodems Fijnaart) en Jan van Doesburg (monstername
bodems Wijk bij Duurstede). Bertil van Os heeft geen enkele kans laten schieten om mee het
veld in te kunnen gaan.
Mijn tijd bij de UU was niet alleen een leerzame tijd, maar ook een plezierige tijd. Mijn
kamergenoten Rick Canavan, Tom Jilbert, Katja Heister en Yanchun Zhang bedank ik voor
de gezelligheid. Met Peter Kleingeld en Pien van Minnen heb ik levensbeschouwelijke
gesprekken gevoerd. Deze gesprekken hebben me doen beseffen dat er meer dan alleen
wetenschappelijk onderzoek is dat op de universiteit wordt uitgevoerd.
Het was me helaas niet gelukt om mijn promotieonderzoek op de UU volledig af te
ronden. Tussen 2006 en 2011 heeft mijn promotieonderzoek volledig stilgelegen. Van Gareth
Davies en Jack Middelburg heb ik in 2011 de kans gekregen om alsnog mijn thesis af te
ronden. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Bovendien hebben zij mij geleerd om altijd een
duidelijke scope en take-home-message voor ogen te houden bij het schrijven van een artikel.
Hierdoor is het gelukt om de wolligheid uit de artikelen te halen en de kern van het onderzoek
te benadrukken.
Mijn kinderen – Milan, Ilias en Ronja – wil ik bedanken voor de mooie tekeningen die ze
hebben gemaakt voor de omslag van mijn boekje. Tot slot wil ik mijn ouders en mijn broertje
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bedanken. Zij hebben de basis gelegd voor mijn interesse voor de natuur en de geologie. Met
name de jaarlijkse fossielenjacht langs de rivier de Tarn in Frankrijk heeft sterk bijgedragen
aan de keuze om geologie/geochemie te gaan studeren.

Milan
Walraven
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