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Voorwoord

In dezelfde tijd waarin ik als aio aan dit proefschrift begon te werken, schreef ik mij ook
in voor mijn eerste schaatscursus op de ijsbaan van Kardinge. Terugkijkend op de
afgelopen jaren besef ik dat het proces van het schrijven van dit proefschrift veel overeen-
komsten vertoont met het proces van het leren schaatsen: ook leren schaatsen bleek niet
simpel te zijn. Al beschik je over enige basisvaardigheden (ik had immers als kind al op
kunstschaatsjes gekrabbeld op ondergelopen weilanden), toch voel je je heel onwennig
als je voor het eerst op echte noren op het ijs staat. De punten van je schaatsen lijken je
veel te lang en als je kijkt naar de afstand die afgelegd moet worden, dan weet je niet hoe
je die ooit moet overbruggen zonder je stevig vast te houden aan de reling. Je valt, je
enkels doen zeer en je vraagt je af waarom je hier aan begonnen bent. Maar langzaam
gaat het beter en krijg je de slag te pakken. Je leert de techniek beheersen, je koopt nieuw
materiaal en je snapt steeds beter wat je trainer bedoelt als hij het heeft over het belang
van een goede afzet. Er zijn momenten dat je gedachtenloos voortglijdt over het ijs, maar
er zijn ook zeker momenten waarop het moeilijker gaat en je de steun van je supporters
en je trainers hard nodig hebt om vol te houden en verder te schaatsen. 
Al beschikte ik over enige basisvaardigheden, toch voelde ik mij ook als aio in het begin
vrij onwennig op de gladde ijsbaan van de wetenschap. De afstand die ik moest afleggen
leek soms eindeloos en een geschikte reling om mij aan vast te houden was niet altijd in
de buurt. Er waren dagen dat ik heerlijk voortgleed, maar er waren ook zeker dagen
waarop ik hard viel en blauwe knieën kreeg. Gelukkig had ik – zoals echte schaatsers dat
ook hebben – een geweldige ploeg mensen om mij heen. Ik wil dan ook graag op deze
plek een ieder bedanken die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de totstandkoming
van dit proefschrift. Van heel veel mensen heb ik steun, hulp en vriendschap mogen ont-
vangen. Toch wil ik graag enkele personen bij name noemen. 

Allereerst dank aan mijn ‘trainer’, promotor Kees de Glopper. Hoewel Kees zeker geen
onverdienstelijk schaatser is, wil ik hem toch vooral bedanken voor zijn lessen in de
statistiek en zijn hulp bij het schrijven van dit proefschrift. Jouw commentaar op de grote
hoeveelheid stukken en versies die ik je voorlegde hebben mij enorm geholpen mijn
gedachten te structureren, mijn teksten aan te scherpen en lijn te krijgen in mijn onder-
zoek. Dank voor je geduld en wijsheid.

Hilde Hacquebord, mijn copromotor en meest constante factor in mijn trainingsteam,
wil ik bedanken voor haar begeleiding gedurende het hele traject. Haar nooit aflatend
optimisme was zeer stimulerend bij het doen van dit onderzoek, zeker op de momenten
dat positieve uitkomsten nog ver weg leken. Dank voor je vertrouwen en voor je openheid
waarmee je me hebt laten delen in jouw kennis over ons vakgebied en de academische
wereld.

Gisela Redeker wil ik bedanken voor het begeleiden van mijn eerste slagen op het ijs.
Bedankt dat je mijn promotor wilde zijn gedurende het begintraject van mijn aio-schap.
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Aan mijn eerste buitenlandse congres dat ik samen met jou bezocht in Budapest, bewaar
ik goede herinneringen. 

Van onschatbare waarde is de bijdrage van Jan Berenst geweest aan dit onderzoek. Hij
heeft mij, zonder dat hij zich daar zelf waarschijnlijk van bewust is, menigmaal van de
koude ijsvloer opgeraapt. Zonder zijn hulp bij het analyseren van mijn kwalitatieve data
zou ik dit project misschien wel voortijdig beëindigd hebben. Bedankt voor je aan-
stekelijke enthousiasme en je nauwgezette commentaren op mijn hoofdstukken.  

Ook de andere collega’s die in het NMPS-project hebben geparticipeerd, wil ik hartelijk
bedanken. Corine van den Boer, Jeanine Deen, Dolly van Eerde, Ed Elbers, Koeno Grave-
meijer, Marriët de Haan, Maaike Hajer, Philip Hermans, Wolfgang Herrlitz, Marina
Jonkers, Tom Koole, Robert Maier en Trees Pels: bedankt voor de inspirerende en gezel-
lige datasessies! Ik heb veel van jullie geleerd. Zonder jullie inspanningen om dit project
te initiëren, was mijn aio-onderzoek er nooit geweest en had ik niet zo’n vliegende start
kunnen maken. 

Net als schaatsen gaat ook onderzoek doen niet zonder goed materiaal. Anne van Streun
wil ik bedanken voor de informerende gesprekken over de wiskundedidactiek en Donald
Staal van uitgeverij Wolters Noordhoff bedank ik voor het beschikbaar stellen van de ver-
schillende deeltjes uit de methode Moderne Wiskunde. Dank ook aan BCN (Rob Visser en
Diana Koopmans) en het secretariaat van het cluster Nederlands voor hun ondersteuning. 
Mijn onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de docenten en
leerlingen. Zonder hen bij name te kunnen noemen, wil ik alle docenten die mij tijdens
mijn dataverzameling op allerlei manieren hebben geholpen en hun tijd voor mij vrijge-
maakt hebben hartelijk bedanken. Ook de leerlingen die met een werkelijk voorbeeldige
inspanning mij hebben zitten uitleggen hoe zij hun wiskundeopgaven oplosten, wil ik
bedanken.

Dank ook aan Otto-Chris Holterman, Yvette Meinema en Louise Visser voor het zorgvul-
dig transcriberen van mijn video-opnames. Dat uiteindelijk niet al het door jullie getran-
scribeerde materiaal voor dit proefschrift is gebruikt, maakt mijn dankbaarheid niet
minder groot. Frank Harbers, Diane Romashuk, Nynke Scheurer en Ineke Stigter lever-
den op een cruciaal moment een bijdrage aan dit onderzoek. Door jullie hulp en ijver bij
het beoordelen van de wiskundeteksten kreeg ik weer nieuwe inspiratie!

Samen leren schaatsen is gezelliger dan alleen. Daarom dank aan alle promovendi van
het CLCG: dat we samen konden trainen en ervaringen konden uitwisselen heeft mij
enorm veel goed gedaan. In het bijzonder bedank ik Tanja Gaustad voor onze wekelijkse
‘aanjaagsessies’ en mijn kamergenoten Sible Andringa, Daniële Bougaïré, Rogier Blok-
land en Nesli Yetkiner voor de gezelligheid op kamer 430. Zij zorgden ervoor dat promo-
veren beslist geen eenzame bezigheid is. 

Een speciaal woord van dank ook aan alle collega’s op de vierde verdieping van de Harmo-
nie die de afgelopen jaren af en toe (zelfs letterlijk) een rondje met me meeschaatsten. In
het bijzonder dank aan de ATW-collega’s voor de ontspannende lunchpauzes, aan mijn
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‘buurmannen’ Ali Oussaid, Jan-Arjen Mondria, Aart Pouw en Peter van der Tuin en aan
mijn mede-feestcommissieleden Elleke Entzinger en Wim Vuijk. 

Ook promovendi kunnen niet zonder een KNSB. Dankzij de bestuursleden van het
GAIOO (nu Grasp!) heb ik de academische politiek goed leren kennen.  Met Bart van der
Aa, Arjan Berger, Peter Ebbes, Meta van Faassen, Tanja Gaustad, Annemarie Houkes,
Kim van Gennip, Freddie Kootstra, Ellen Rutten, Laura Sabourin, Jolanda Smit, Radboud
van Trigt, Charlotte Vrijen, Tsjerk Wassenaar en Paul van Zomeren heb ik een geweldige
tijd gehad waarin we – met dank aan de toenmalige rector magnificus Doeko Bosscher –
veel bereikt hebben voor Groningse promovendi.

Omdat de laatste rondjes in een toertocht het zwaarst zijn, wil ik ook alle mensen bedan-
ken die mij in deze laatste fase overeind gehouden hebben. Henk van der Laan bedank ik
voor zijn verbeteringen en commentaar op de eerste versie van dit proefschrift. Marèse
Peters, Eric van Dijk, Yvonne Dijkstra, Mirjam Oskamp en Henk van Putten wil ik bedan-
ken voor het in korte tijd grondig doornemen van de laatste versie van het manuscript.
Veel dank ben ik verschuldigd aan de leden van de leescommissie Kees de Bot, Ed Elbers
en Martin Goedhart voor het lezen en becommentariëren van het manuscript. 

Grote dank gaat ook uit naar mijn ‘supportersvereninging’ buiten de muren van de Har-
monie. Ik heb het als een grote luxe ervaren dat ik als beginnende schaatser op zo’n
trouwe schare fans mocht rekenen! Vriendinnen uit de studie Nederlands, schapsgeno-
ten van het illustere schap Mondriaan, leden van de Kolonistenclub, Leuvengangers,
jonge participanten, vrienden en vriendinnen: dank dat jullie me er altijd aan hielpen
herinneren dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan een proefschrift.  

Ik ben erg blij dat Sible Andringa en Maaike Pulles mij als paranimfen begeleiden tijdens
mijn verdediging. Door de komst van Sible als mede-promovendus in onze vakgroep is
mijn aio-tijd er een stuk gezelliger op geworden. Ik bewaar bijzonder goede herinne-
ringen aan onze gezamenlijke trip naar Penn State en aan onze kamertradities, zoals het
zetten van illegale thee en het jaarlijks optuigen van onze kerstboom. Maaike heeft de
afgelopen jaren een bijzondere bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Haar oppeppende
woorden, gezellige e-mails, kadootjes en promotievitaminen zijn voor het afronden van
dit project onmisbaar geweest. 

Mijn (schoon)familie, ouders, zusje en zwager bleven de afgelopen jaren onvermoeibaar
belangstellend. Dank voor jullie grote steun! Lieve pap en mam, jullie onvoorwaardelijke
liefde en vertrouwen stimuleerden mij om door te gaan en niet op te geven. Bedankt voor
alle ruimte en steun die jullie me gegeven hebben om mezelf te ontplooien en te
ontwikkelen. Zusje, jouw lieve ‘tasje voor moeilijke momenten’ heeft zijn dienst bewezen! 

Allerliefste Gerard, alleen jij hebt gezien hoe blauw mijn knieën soms waren als ik weer
eens gevallen was. Dank voor je hulp bij het bewerken van mijn kwantitatieve gegevens,
je goede zorgen, troost, liefde en vriendschap: iemand als jij, zo is er niemand, er is niemand
zoals jij bent voor mij (Van der Lubbe, 2004). 




