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A

DANkWoorD

Over de jaren zijn er vele mensen geweest die mij hebben gesteund. Zonder hen 
had dit werk niet tot stand kunnen komen, en ik wil iedereen om mij heen heel erg 
bedanken. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken.

Ten eerste, Teun. Al meer dan 15 jaar ben jij de belangrijkste bron van liefde, steun 
en troost in mijn leven. In mijn promotietraject ben ik de moeilijke perioden van 
onzekerheid, druk en stress goed doorgekomen door jou aan mijn zijde te hebben. 
Wat jij allemaal voor me hebt opgevangen zodat ik me met werk kon bezighouden 
is essentieel geweest voor het slagen van dit project, de eindeloze discussies die we 
hebben gevoerd zijn cruciaal geweest voor het vormen van mij wetenschappelijke 
ideeën, en je emotionele steun de bron van mijn mentale welzijn om het allemaal 
vol te houden.

Mijn ouders.  Mam, pap, Rob, Nadine, elk op jullie eigen, unieke manier zijn jullie er 
altijd voor me geweest. Jullie bijdragen aan mijn ontwikkeling zijn veel te veel om 
op te noemen, daar kan ik jullie nooit genoeg voor bedanken. Voor dit promotiet-
raject waren er misschien een paar dingen bijzonder belangrijk. Mam, Rob, dank 
dat jullie me hebben geleerd hard te werken, door te zetten en kansen te zien, jullie 
ondernemendheid en continue exploratie zijn voor mij een bron van motivatie. Pap, 
Nadine, dank voor jullie mentale steun in moeilijke periodes, inzichten in waar het 
om gaat bij mensen, jullie zijn voor mij een bron van warmte en inspiratie. 

Mijn broertjes. Luïs, helemaal in Aruba, ik vind het inspirerend hoe jij je leven leidt, 
ondanks onzekerheid en tegenslag weet je altijd positief te blijven en een geluk-
kig, fijn leven voor jezelf te maken, je bent een voorbeeld voor me. Daniel, Thomas, 
Joris, jullie hebben me zo vaak laten lachen, ik ben heel blij en dankbaar deel uit te 
mogen maken van jullie gezin. Jullie laten me altijd voelen dat ik er volledig bijhoor 
en geliefd ben, en ik geniet van jullie scherpe wijsheden en observaties.

Mijn vrienden. Al zoveel jaren een bron van gezelligheid, ontspanning, loosheid, 
heel veel lachen, en ontelbaar fijne momenten waarin ik even kon ontsnappen aan 
de gekte van het promotietraject. Jullie hebben hier allemaal een rol in gespeeld, 
ik noem hier slechts enkele van de lui waar ik veel mee heb gehangen afgelopen 
jaren. Chris en Pita, ondanks dat katten en honden niet goed samen gaan vinden 
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we al zoveel jaren manieren om samen te hangen, te lachen, goede gesprekken te 
hebben en allerlei bordspel avonturen beleven, jullie zijn een bron van chillheid. Vin 
en Punam, het is altijd fijn en gezellig bij jullie, dank voor alle gastvrijheid en open-
hartige gesprekken. Ik zeg psyfi vaste prik! Nick, dank voor je warmte, inzichten en 
openheid, als er iemand een voorbeeld voor mij is qua volledig jezelf zijn, dan ben 
jij het. Bart, zo scherp, dank voor alle diepgaande discussies. Kanter, Joa, Johan, ik 
zie jullie minder vaak, maar ook jullie dank voor alle gesprekken en gezelligheid. 
Inge, alweer een tijdje in de VS, ik vond onze etentjes altijd supergezellig. Jouw 
ongezouten mening en de nieuwe perspectieven die je altijd wist aan te dragen 
hebben me veel geleerd. Piet, ketherg. Ik ken je niet alleen als vriend, maar ook als 
collega en recent ook een tijdje als huisgenoot (ongeveer 3 jaar was het?). Naast 
dat ik erg heb genoten van onze discussies, ben ik je erg dankbaar voor alles wat 
ik van je heb geleerd, voor de invloed die je hebt gehad op mijn werk, en voor het 
ontwikkelen van een Radiohead obsessie.

Ninja’s. In het bijzonder Rico, Arjan, Gerrard, Arend, Daniel, Kevin, Rinsje, Nahaison, 
Peter en Arie. Ik train al een tijd niet meer, maar de tijd die ik met jullie heb gedeeld 
tijdens mijn promotietraject was belangrijk voor me. Ik ben in zowel op fysiek als 
mentaal vlak sterk geworden, heb op beide vlakken incasseringsvermogen ontwik-
keld, en geleerd wanneer ik mijn grenzen moet verleggen en wanneer ik ze moet 
respecteren. En frustratie er gewoonweg uitmeppen was heerlijk, en het loze geou-
wehoer eromheen ontzettend fijn en ontspannend. 

Mijn kantoorkamergenoten. Een kantoorkamergenoot is uniek: vriend, collega, en 
huisgenoot in 1. Met elk van mijn kamergenoten heb ik veel gedeeld. Nena, Klasine, 
jullie waren mijn eerste kamergenoten bij de RUG, en bron van steun en wijsheid in 
mijn ontwikkeling als docent en in het opstarten van mij promotieonderzoek. Mar-
lenny, Naomi, jullie waren mijn kamergenoten gedurende het grootste en zwaarste 
deel van mijn promotieonderzoe en jullie continue gezelschap was 1 van de fijnste 
aspecten aan mijn promotietijd. Marlenny, thank you for all you support, and always 
bringing a new perspective. You helped me develop an appreciation for art and the 
European culture, and showed me the light and dark sides of the way I and we do 
things here in the Netherlands. It made me know myself better. Naomi, ik vind het 
heel fijn dat je nog altijd mijn kamergenoot bent, ook in de postdoc fase. Ik heb 
veel van je geleerd, veel steun van je gehad op persoonlijk en professioneel vlak, 
en heb genoten van onze vele filosofische discussies over identiteit, wetenschap 
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en de meaning of life, en onze bizarre hoeveelheid overeenkomsten. Ik ben je heel 
dankbaar voor je praktische en emotionele steun bij deze hele promotietransitie. 
Ole, my newest roommate, thank you for all the high fives, giving me strength, help-
ing me with R, and spreading enthousiasm. 

Veel dank aan al mijn masterstudenten die door de jaren heen mijn partners zijn 
geweest in het beantwoorden van vele onderzoeksvragen, en wie het fundament 
hebben gelegd onder dit werk: Anke, hanna, harmen, Janco, Jan Marcus, Janne, Jes-
sica, Karin, Lotte, Marianne, Marjet, Marlene, Nadine, Nica, Nick, Vera, Yvette en tot 
slot Onno (mijn enige maar zeer inspirerende bachelorthese student). Jullie unieke 
perspectieven hebben mij veel geleerd, jullie enthousiasme en ontwikkeling was 
ontzettend inspirerend voor me, en gaf me het gevoel iets te doen dat de moeite 
waard is. Nick, jij bent extra bijzonder, eerst mijn masterstudent, nu mijn promov-
endus en samenwerkingspartner in ons nieuwe project. Ik kan op je rekenen, leer 
veel van je, en ben zeer dankbaar voor je waardevolle bijdrage aan het VSV project 
(ik ben nog niet gewend aan de nieuwe naam ;). 

Al mijn collega’s van ontwikkelingspsychologie: dank voor de gezelligheid, jul-
lie waardevolle feedback bij research meetings, en jullie ondersteuning door de 
jaren heen. Saskia, natuurlijk speciale dank aan jou, zonder jou was niks hiervan 
mogelijk geweest. Dank voor al het vertrouwen dat je in me hebt gesteld. Je hebt 
me aangenomen, de ruimte gegeven om me neus achterna te gaan, gesteund in de 
wegen die ik nam, en me geadviseerd wanneer ik het nodig had. Je bent in allerlei 
opzichten een zeer belangrijke mentor van me geweest, en ik ben je heel dankbaar 
voor alles dat ik van je heb mogen leren. Paul, ook jij hartelijk bedankt. We hadden 
misschien niet heel veel contact, maar je was er wanneer ik je nodig had, je hebt 
me geïnspireerd, en ik heb zeker in de laatste fase van het promotietraject veel van 
je geleerd. Karel, dank voor je steun, ook zonder jou was dit niet mogelijk geweest. 
Dan Peter, wij kennen elkaar nog niet zo lang, maar in het afgelopen jaar dat je me 
leidinggevende bent heb je me veel gesteund en vertrouwen gegeven, waarvoor 
mijn hartelijke dank.

En tot slot, natuurlijk, nogmaals en altijd, dankjewel Teun.
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