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Dankwoord 

 

Het werk is af en het boek is klaar! Niet zonder slag of stoot, maar dat hoort 

er bij. Ik wil vele mensen bedanken voor hun bijdrage aan dit proefschrift en voor 

hun steun tijdens mijn promotieperiode. 

Laat ik beginnen met Paul van Geert, mijn promotor. Beste Paul, ik wil je 

bedanken voor de ruimte die je me hebt gegeven in mijn promotieonderzoek om mij 

te verdiepen in de onderwerpen die ik belangrijk vind. Ook heb ik altijd met veel 

plezier naar jou geluisterd tijdens lezingen en workshops, die altijd zeer inspirerend 

zijn. Ik heb veel bewondering voor jouw creativiteit, zowel in onderzoek als 

daarbuiten.  Dan Saskia Kunnen, mijn co-promotor. Lieve Saskia, wat hebben wij 

veel samen aan tafel gezeten om praktische dilemma’s op te lossen tijdens het 

uitvoeren van het onderzoek, maar ook om ideeën te verkennen en om ‘gewoon’ bij 

te kletsen. Je kwam altijd met verrassende oplossingen voor problemen waar ik 

tegenaan liep, daarbij was je echt onmisbaar voor mij. Ik wil je bovenal bedanken 

voor je begeleiding bij het schrijven van dit proefschrift. 

De leden van de leescommissie, Sip Jan Pijl, Jan Willem Veerman en Tjalling 

Zandberg, wil ik hartelijk bedanken voor het lezen en beoordelen van mijn 

proefschrift. Daarnaast bedank ik ook de leden van de begeleidingscommissie, die 

ingesteld was voor het gedeelte van het onderzoek dat uitgevoerd is met een subsidie 

van Stichting Kinderpostzegels Nederland. Met een aantal mensen uit de commissie, 

Jan Bijstra,  Jeannette Doornenbal en Elly Singer, heb ik binnen één of meerdere 

deelstudies intensief samengewerkt. Jan en Jeannette, jullie hebben mij erg goed 

ondersteund tijdens de praktische uitvoering van het onderzoek, ontzettend bedankt 

daarvoor! Elly, jij hebt me kennis laten maken met het perspectief van kinderen. Ook 

in mijn huidige werk merk ik telkens weer hoe belangrijk het is om met name naar 

kinderen zelf te luisteren. Ik heb bewondering voor je werk! Tenslotte bedank ik ook 

Henk Moorlag. Samen hebben we de TRAffic training opnieuw bijgesteld en een 

bijbehorende DVD gemaakt. Jij hebt verder de ‘train de trainers’ bijeenkomsten 

verzorgd. Het waren altijd gezellige uurtjes samenwerken. 

Uiteraard was dit onderzoek niet mogelijk geweest zonder de medewerking 

van de scholen (de Bladergroenschool en de Hart de Ruyterschool in Groningen, de 

Professor Grewelschool en de Buitenchool in Leeuwarden), de medewerkers, de 

kinderen en hun ouders die aan het onderzoek mee hebben gedaan. De lijst met 
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mensen die een bijdrage hebben geleverd is te lang om hier op te nemen, maar ik wil 

jullie erg bedanken voor de tijd en inzet die jullie hebben geleverd. 

Lieve Anna, Laura en Marieke, jullie waren zo belangrijk voor mij tijdens 

mijn promotieperiode. Anna, ik heb bewondering voor jou als onderzoeker. Het 

was/is altijd fijn om met je te praten, we begrijpen elkaar. Laura, je bent zo’n leuk en 

lief persoon. Ik heb echt bewondering voor jouw doorzettingsvermogen om je 

proefschrift af te schrijven in combinatie met werken en een kindje. Marieke, je was 

een TOPkamergenootje. Een echte vriendin. We hebben veel zitten kletsen, maar 

ook vele uren samen aan ons proefschrift gewerkt, in Groningen, Zeegse, Haarlem 

en Frankrijk. Je bent een bijzonder iemand en ik ben blij dat ik je heb leren kennen. 

Daan, jou wil ik ontzettend bedanken voor de prachtige omslag die je hebt gemaakt 

voor dit proefschrift. Verder kan ik maar altijd niet in woorden uitdrukken wat je 

voor me hebt betekend in Frankrijk, in goede maar vooral in de slechte tijden. 

Raphaela, het was erg fijn om met jou mijn eerste kamer op te delen. Tot dan toe 

voelde ik me nog wat verloren op de afdeling. Toen jij kwam begon ik me meer thuis 

te voelen. Bedankt voor de vele fijne gesprekken! 

Verder bedank ik alle andere (oud)AIO’s en medewerkers van de afdelingen 

Ontwikkelingspsychologie en Klinische Psychologie, waaronder Annemieke, Baukje, 

Els, Henderien, Jessica, Koen, Marijn en Sippie, voor de gezelligheid en ook voor de 

nuttige feedback op mijn presentaties tijdens researchbesprekingen. Naomi en Tom, 

ik ben jullie erg dankbaar voor de Engelse correcties. Tenslotte bedank ik ook de 

psychologiestudenten die in het kader van hun studie meegewerkt hebben aan delen 

van mijn promotieonderzoek. In het bijzonder bedank ik Janke ten Holt, die een 

grote bijdrage heeft geleverd aan de eerste stappen op weg naar een dynamisch 

model van agressieve interactie. 

En dan de mensen in mijn privéleven, die op vele manieren ook een heel 

belangrijke rol hebben gespeeld in mijn promotietijd. Allereerst mijn vriendinnen, 

Ans, Grieke, Marion, Marit en Marleen. Bedankt voor de gezellige etentjes, 

kletsuurtjes, weekendjes weg, ze zorgden voor de broodnodige afleiding. We wonen 

inmiddels verspreid door het hele land, maar ik hoop dat we nog heel lang 

vriendinnen blijven! Marion, het is al lang geleden, maar ook nog bedankt voor je 

perfecte hulp bij de dataverzameling. 

Rein en Ida, mijn lieve ouders, jullie stonden altijd voor mij klaar als ik het 

niet meer zag zitten. Jullie zijn nog steeds mijn warme thuis, waar ik ook vele uren 

aan mijn proefschrift heb gewerkt. Bedankt voor jullie steun en voor dat jullie er 
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altijd voor mij zijn. Henk en Eef, mijn lieve schoonouders, bedankt voor jullie altijd 

aanwezige belangstelling. Ik heb zelfs nog een hele maand in jullie huis aan dit 

proefschrift gewerkt. Lars, Lex, Reinier en Sjoerd, mijn (schoon)broers, jullie zijn 

prachtkerels, maar ik blijf vinden dat er teveel mannen in de familie zijn! 

Lieve Merijn, mijn man, je hebt van dichtbij alle ups en downs van mijn 

promotieperiode meegemaakt. Af en toe was je het vast wel eens zat, al die 

weekenden die gespendeerd werden aan het proefschrift. Ik wil je bedanken voor al 

je geduld en steun, en voor alles wat je me telkens uit handen hebt genomen zodat ik 

kon werken aan mijn proefschrift. Je bent iemand waar ik op kan leunen, die altijd 

rustig blijft en mij vertrouwen kan geven.  

En dan als laatste mijn allerliefste Milan. Je bent de beste bron van 

relativering die ik me maar kan wensen. Toen ik trots thuis kwam met het 

proefschrift uitgedraaid en helemaal af, pakte jij de bladzijde met mijn CV en at ’m 

lekker op. Je bent een heerlijk ventje, ik ben zo blij met jou.



 


