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Het feit dat enkel mijn naam op de buitenkant van het proefschrift staat is 

geen uiting van misplaatste arrogantie, maar een van de vele tradities,                     

-sommige begrijpelijker dan andere-, die kennelijk onlosmakelijk met een 

promotie verbonden zijn. Waar het bij wetenschappelijke artikelen 

gebruikelijk is de namen van diegenen die een substantiële bijdrage hebben 

geleverd aan de totstandkoming daarvan tot medeauteur te benoemen, kan de 

ene naam op een proefschrift voor een buitenstaander suggereren dat hij of 

zij het tijdens de promotie allemaal alleen heeft moeten uitzoeken. Hiermee 

zouden echter zeker in mijn geval verschillende mensen ernstig tekort 

worden gedaan.  

 Als eerste wil ik Henk Kiers noemen, die als promotor en 

dagelijks begeleider zonder twijfel de grootste bijdrage aan dit proefschrift 

heeft geleverd. Zijn grote verstand van zaken op vele gebieden binnen en 

buiten de statistiek, zijn vaardigheid om alles, en dus ook zichzelf en eigen 

prestaties, van een afstand te kunnen en willen bekijken, en zijn bereidheid 

tot discussie of het geven van uitleg, zelfs wanneer iets al vele malen aan de 

orde is geweest, tonen een wetenschappelijke houding waar ik groot ontzag 

voor heb. In de vele gesprekken met hem was hij altijd open en geduldig, en 

wist hij zijn altijd genuanceerde kritiek op een constructieve en vriendelijke 

manier te verpakken.  

 Addie Johnson, mijn tweede promotor, is misschien wel meer dan 

ze zich realiseert van belangrijke invloed geweest op dit proefschrift. Door 

haar grote kennis van de praktijk van psychologisch onderzoek wist ze 

inhoudelijk maar ook qua opzet veel bij te dragen aan het 

promotieonderzoek, en heeft ze mij en waarschijnlijk ook Henk Kiers scherp 

gehouden in onze kritiek op het gebruik van statistiek in de psychologie. 

Daarnaast beschikt ze over een jaloersmakend schrijftalent, waardoor ze niet 
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alleen altijd de lastigste vragen leek te kunnen stellen over een aangeleverde 

tekst, maar ook in staat was passages volledig te ontdoen van alle ballast. Ik 

heb verschillende keren met grote bewondering toegekeken hoe zij live in 

no-time hele paragrafen die in mijn ogen al af waren wist te reduceren tot 

een korter, en veel scherper geformuleerd stuk.  

Sue Finch was a very inspiring and helpful person in the beginning 

of my project, and I very much regretted her going back to Australia. The 

fact that one of the few people in the world who was also studying this very 

topic happened to be my roommate was truly beneficial. I still find it 

amazing that these circumstances seemed to be purely a matter of 

coincidence. I especially appreciated her help on the article we worked on 

(Chapter 2), and the fruitful discussions about my research (leaving aside the 

many nice conversations on her lovely family, politics and bike helmets).  

Van mijn leerstoelgroep wil ik als eerste Ilse Stuive bedanken. 

Sûnder har hie myn promoasjetiid der oars útsjoen. Har freonlikheid, har 

faak oprjochte mar ûnterjochte beskiedenheid wienen in ferfrissend 

alternatyf foar in meastal folle saakliker wittenskiplike wrâld, en as sadanich 

wie se in hiel plesierige keamergenoate en letter buorfrou. Dêrnjonken wie 

se altiten ree mei te tinken en sinnige dingen te sizzen oer fragen dy’t ik oer 

myn promoasje of oer dielen fan myn proefskrift hie.  

Naast Ilse wil ik ook graag andere leden van mijn leerstoelgroep 

bedanken. Voor zowel Mark Huisman, Marieke Timmermans als Frans Siero 

gold dat hun deur letterlijk en figuurlijk altijd openstond, en dat de 

onderzoeksbijeenkomsten met hen erg leerzaam waren. Aan het feit dat ik in 

het begin vaak geen idee had waar het over ging en op het laatst meende de 

meeste bijeenkomsten redelijk te kunnen volgen blijkt voor mij, tenzij het 

niveau gedurende mijn aanwezigheid in de groep drastisch is gedaald, dat ik 

veel van hen heb geleerd over de talrijke manieren waarop je naar 

statistische problemen kunt kijken.  
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Verder wilde ik nog enkele collega’s noemen die een iets 

indirectere rol bij mijn promotie hebben gespeeld. Arnout Schuitema en 

Jorge Tendeiro als kamergenoten, Jacomijn Hofstra en Sarah de Rijcke als 

afdelingsgenoten, en Aad Oosterhof als goede vriend die ook collega werd 

hebben ieder op hun eigen manier gezorgd voor een aangenamer 

promotietraject.  

As lêste hat de fakreferint psychology fan de Universiteits-

biblioteek Hilda Schram en mem fan de skriuwer fan dit proefskrift folle 

holpen troch it oandragen fan nije literatuer en it kritysk neisjen fan skreaune 

teksten. Sterker noch: dizze lêste sinnen binne wierskynlik de ienigste dy’t 

se foar it printsjen fan dit proefskrift noch net ûnder eagen krigen hat. 

 

 

Rink Hoekstra 

Augustus 2009



 

 



 

 



 

 

 




