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Dankwoord 

 

In de vijf jaren dat ik op de sectie Ontwikkelings- en Experimentele Klinische Psychologie in 

Groningen werkte aan het onderzoek hing er boven mijn bureau een uitgeknipt krantenartikeltje met 

de titel “CBS: werkende moeders zijn het gelukkigst”. Ik had dit er neergehangen, deels om mijzelf 

hieraan te herinneren, maar ook als statement: in deze periode voelde ik me wezenlijk gelukkig. Ik heb 

me in deze periode zeer “thuis” gevoeld: met Ysbrand en Lisa in ons huis in Groningen, in mijn 

onderzoek, bij de proefpersonen thuis (!), en ook op de sectie met alle leuke collega’s. Ik wil graag 

iedereen bedanken die daarvoor heeft gezorgd en op enige wijze heeft bijgedragen aan de 

totstandkoming van dit proefschrift. 

Paul van Geert, als eerste bedank ik jou. Voor het boeiende onderzoeksvoorstel dat je ongeveer 

zeven jaar geleden schreef, je stimulerende begeleiding, je geduld, maar vooral voor de creatieve 

manier waarop je wetenschap bedrijft. Ik heb onze samenwerking altijd als zeer prettig ervaren. We 

hadden eigenlijk maar één verschil van mening: jij wilde de artikelen alsmaar uitbreiden met nieuwe 

extra analyses, ik trok voortdurend aan de rem vanwege de almaar toenemende lengte en 

complexiteit (voornamelijk uit angst dat uiteindelijk niemand het meer wilde lezen of begrijpen). In 

ieder geval heb je me geleerd dat wetenschap vooral ontzettend leuk is. Ik weet nog goed dat ik me 

op een keer na een hersenkrakend overleg had voorgenomen dan maar gewoon zo goed mogelijk 

naar je te luisteren omdat jij waarschijnlijk degene bent waar ik het meeste van zou kunnen leren over 

wetenschap en psychologie.  

Ten tweede bedank ik de leden van de leescommissie: Prof. dr. Anke Bouma, Prof. dr. Henk Kiers en 

Prof. dr. Kees de Bot voor het lezen en beoordelen van dit proefschrift. 

Ik heb het meeste van kindertaal geleerd van mijn vier proefpersonen: Heleen, Jessica, Berend en 

mijn eigen dochter Lisa. Ik bedank deze kinderen voor al hun praatjes. Zonder de medewerking van 

hun ouders was mijn dataset niet tot stand gekomen en had dit onderzoek niet kunnen plaats vinden. 

Ik bedank dan ook de ouders van Heleen en Jessica voor hun gastvrije onthaal van meer dan 50 uren 

observaties in de loop van een heel jaar, met per kind slecht één missing datapunt (een unicum!) en 

de sloten koffie die ik bij ze heb gedronken. De moeder van Berend dank ik voor het zo zelf keurig 

uitvoeren van de opnames, haar belangstelling en haar warm welkom tijdens de verschillende 

begeleidingsbezoekjes bij haar thuis. Het is fantastisch een dergelijke dataset “zomaar” aangereikt te 

krijgen.  

Het werken op de sectie Ontwikkelings- en Experimentele Klinische Psychologie heb ik als een warm 

bad ervaren. Ik wil dan ook alle leden van de sectie bedanken voor hun interesse, collegialiteit en het 

meedenken tijdens de research-besprekingen. Vooral bedank ik mijn mede-AIO’s: Carolina de 

Weerth, Jan Visser, Chiel Volman, Cor van Halen, Phillipa Butcher, Evelien Krikhaar, Henderien 

Steenbeek, Sabine Hunnius, Kitty Boosman, Rafaela Carriere en mijn kamergenoten Rick Ruhland, 

Martine Verheul en Els Blijd-Hoogewijs. Martine en Sabine, ook bedankt dat jullie op “de grote dag” 

als paranimfen aan mijn zijde willen staan. 

Ook dank ik enkele studenten voor hun bijdrage aan dit onderzoek: Elly Kuijk, Marjon de Bruin, 

Rianne van Bruggen, Joke Schothorst, Iris Westers, Gerdien Kleinovink en Monique Slot. In het 
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bijzonder dank ik Dieuwke de Goede voor haar afstudeerscriptie “Pieken en dalen” die de basis 

vormde voor ons artikel “Kindertaal met Bokkensprongen”. 

Ook dank ik Edwin Kiers en Pieter Zandbergen van het IDP voor de technische ondersteuning van de 

video-opnames en het transcriptieproces. 

Mijn collega’s van de Open Universiteit dank ik voor hun belangstelling in mijn onderzoek. Francis van 

den Burg, van studiecentrum Zwolle, bedank ik voor haar hulp, tijd en creativiteit bij het ontwerpen van 

de omslag. In het bijzonder bedank ik Prof. dr. René van Hezewijk, onderwijsdekaan van de faculteit 

Psychologie, voor zijn betrokkenheid bij mijn onderzoek en zijn deelname aan de oppositie tijdens de 

promotieplechtigheid. 

 

Tenslotte wil ik graag enkele mensen bedanken uit “het persoonlijke circuit”. Mijn ouders, Bert en Jel,  

bedankt voor jullie eeuwige vertrouwen en overdreven trots in mij als jullie enig kind. Ook mijn familie, 

schoonfamilie, vrienden en vriendinnen: bedankt voor jullie belangstelling voor dit misschien wel “niet-

dóór-te-komen” proefschrift. 

Ysbrand, mijn vriendje, mijn echtgenoot, mijn grote liefde, bedankt voor je onvoorwaardelijke steun en 

liefde. Werkende moeders zijn inderdaad het gelukkigst, Lisa en Sander, mijn lieve kinderen, bedankt 

voor jullie bestaan.




