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It is done! Het boekje is er! Zoals bij velen heeft het wat bloed, zweet en tranen 

gekost, maar de eindstreep is gehaald! Hoewel ik promoveren soms lastig en niet 

altijd even fijn heb gevonden, heb ik ook een hele bijzondere tijd achter de rug. Ik 

heb ontzettend leuke collega’s gehad en bovendien hele leuke werkreisjes mogen 

maken. Nu het einde er op zit kan ik zeggen dat ik aan een aantal bijzondere 

mensen te danken heb dat dit proefschrift er ligt en dat mijn promotietijd er eentje 

is geweest om nooit te vergeten. 

 Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn (co-)promotoren René Veenstra en 

Jan Kornelis Dijkstra. Het waren vooral René en Jan Kornelis die een onderzoeker in 

mij zagen toen ik het zelf nog niet zag en ik heb veel gehad aan jullie ondersteuning 

in de afgelopen vijf jaar. Ik heb genoten van de werkweken in Toscane en Drenthe, 

de gezellige congressen en de gesprekken en discussies die we met elkaar hadden. 

Bovendien ben ik Jan veel dank verschuldigd, omdat jij eigenlijk degene bent 

geweest die mij heeft overgehaald om te solliciteren en ik zonder jou niet had 

gestaan waar ik nu sta.  

Mijn dank gaat uiteraard ook uit naar mijn (co-)promotoren Christian 

Steglich en Wilma Vollebergh. Christian, je bent een onmisbaar persoon geweest in 

de afgelopen vijf jaar en ik dank je voor alle R-gerelateerde dingen waar ik niet 

uitkwam, voor het brainstormen over analyses en de samenwerking. Ik heb veel van 

je geleerd en ik denk velen met mij. Ook gaat mijn dank uit naar Wilma, die, hoewel 

we ons fysiek op andere locaties bevonden, altijd betrokken was bij het onderzoek 

en mijn geschreven stukken. Ik heb veel geleerd van je adviezen, feedback en frisse 

blik. Ook wil ik Zeena Harakeh en Aart Franken via deze weg bedanken voor de 

samenwerking. Zeena, ik vond het erg leuk dat je nog een tijdje een kantoor naast 

me heb gehad. Vooral de gesprekken die we hadden over de data en analyses, die 

niet altijd zo gemakkelijk zijn als het lijkt, waren voor mij een her- en erkenning van 

mijn eigen harde werk in de afgelopen jaren. Aart, jij weet als geen ander hoe ons 

project de nodige BZT heeft gekost. Of het nu ging om een vervelende analyse of 

leuke dingen zoals de werkweek en het bezoeken van een congres, ik vond het 

enorm fijn dat we dit met elkaar konden delen en ik kijk uit naar jouw promotie! 

Tevens gaat mijn grote dank uit naar de ondersteunende staf en interne 

dienst waar ik altijd terecht kon voor vragen en hulp: Gea van Wijk, Saskia Simon, 

Monique Heuvel, Gerda van den Hooff, Suus Siekman, Henry Been, Aike Haneman, 

Hendry van der Kamp, Jan Dijkstra, Stef Berends, Gert Jan Boersma, Benny Tuinstra, 

Jan Ploeg, Frans Harms, Alfons de Graaf, en Tjebbel van der Velde. Sommigen van 
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jullie ‘ken’ ik al sinds het begin van mijn studie en ik heb altijd grote waardering 

gehad voor jullie werkzaamheden. Bedankt voor alles! 

 I would also like to thank the members of the reading committee, Tom 

Snijders, Wayne Osgood, and Rutger Engels for their effort in reading and 

evaluating my dissertation. Thank you so much for your time and feedback. Mijn 

grote dank gaat bovendien uit naar de scholen, docenten en leerlingen die 

deelnamen aan SNARE. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn geweest om ons in 

te plannen, lessen op te geven en voor leerlingen om hun aandacht er bij te 

houden, maar ik heb onze samenwerking als een groot succes ervaren. Bij deze 

dank ik vooral ‘mijn’ school in het noorden voor hun altijd warme ontvangst. 

 Verder ben ik ook ontzettend dankbaar voor alle hulp van en plezier met 

collega’s tijdens lunches, borrels, feestjes en bijvoorbeeld bij de WALM. Ik kan me 

nog goed mijn eerste WALM herinneren: een hele leuke groep mensen, waar 

destijds nog echt de lunch werd genuttigd, met Anke, Gijs, Jelle, Tinka, Miranda, 

Femke, Britta, Rozemarijn, Beau, Tina en later aangevuld door bijvoorbeeld Loes, 

Rūta, Ashwin, Chaïm en Mariola. Velen van jullie zag ik niet alleen elke week op het 

werk, maar ook daar buiten op het terrasje van de Minnaar, bij verjaardagen en 

andere feestjes. Also to Lea, Jornt, Filip, Patrick, Christoph, and I’m probably 

forgetting a lot more people, you guys rock! And I am of course thankful for a very 

special group of people who welcomed me to their year group and with whom I had 

so much fun that I don’t even remember some parts of it. Miranda, Fernando, Paul, 

Britta, Manu, Gina, and Thomas, I will never forget the forum day lunches, the ICS 

bingo, the unpaid dinner at Cantina Mexicana, and of course ‘The PhD Event’. You 

are definitely one of the main reasons why I stuck with this PhD. You are so special 

and I miss the times we had. Especially to Fernando and Paul I want to say that you 

are the best. I miss you guys! 

Na het vertrek van veel bekenden veranderde er de afgelopen jaren een paar 

dingen, maar was het nooit ongezellig. Rozemarijn en Veerle, zeker de gezelligheid 

in het laatste jaar heb ik te danken aan jullie. Na het vertrek van Miranda en Britta 

was het nogal stilletjes op mijn kamer, maar ik kon altijd bij jullie terecht om even te 

kletsen of om mijn laatste frustraties te uiten. Ik ga jullie missen! 

 Nu sta ik op het punt om de boel bijna af te ronden, maar ik weet nog steeds 

niet waar ik de volgende twee mensen moet plaatsen met een waardig dankwoord. 

Daarom wijd ik een aparte alinea aan jullie. Anke en Miranda, ik heb met jullie een 

kamer gedeeld, nou ja, eigenlijk meerdere kamers haha, heb ervaren hoe het voor 

jullie was in de laatste fases van jullie promotietraject en zie jullie niet alleen als 
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oud-collega’s, maar ook als vrienden. Anke, we hebben niet alleen een kamer 

gedeeld, maar zelfs een bed. Dat was nogal ongemakkelijk voor twee mensen die 

elkaar nauwelijks kenden, maar we hebben er toch een leuke week van gemaakt! Je 

bent een geweldig persoon om een kamer mee te delen, advies van te krijgen en ik 

heb genoten van de congressen waar we naar toe zijn geweest (en niet alleen 

omdat je zo tof was om in Vancouver samen een wintersport dagje te doen). Ik ben 

daarom des te meer trots en blij dat je naast me staat op de bijzondere dag die mij 

te wachten staat. Miranda, ik heb je zien worstelen met je PhD, maar je onderschat 

wat je kunt en wie je bent. Ik ben zo blij dat we kamergenootjes zijn geweest en nu 

vrienden zijn, en ik was/ben regelmatig jaloers op je zelfvertrouwen en spontaniteit. 

We hebben veel van onze PhD tijd gedeeld van feestjes tot frustraties (zwaar 

leven!). Dank je voor de ontzettend leuke tijd die we hebben gehad, de gezelligheid 

van de afgelopen jaren en dat je nu naast me staat op mijn grote dag. Jíj bent een 

held! 

 Tot slot had ik mijn promotie nooit afgerond als ik niet een bijzondere groep 

mensen naast me had staan buiten het werk om. Ik heb een geweldige 

vriendengroep die ik nu meer dan tien jaar ken en ben blij dat ik deel uit mag 

maken van deze bijzondere groep mensen. Mariska, Maltie, hoewel we elkaar 

misschien niet zo vaak zien, zijn jullie echt vriendinnen met wie het weer als 

vanouds is als we bij elkaar zijn. Ik hoop dat we nog vele jaren bij elkaar komen. 

Verder gaat uiteraard nog mijn speciale dank uit naar mijn familie die mij altijd heeft 

gesteund (nou opa, ik ben geen professor geworden, maar het scheelt niet veel). 

Mam, ik weet dat het niet altijd gemakkelijk was en is, maar ik hoop dat je je met 

mij ook een beetje trots voelt. Je vertelde mij altijd dat ik alleen mijn best hoefde te 

doen, niet meer, niet minder. Ik heb mijn best gedaan en kijk eens waar ik nu sta. 

Dat had ik nooit kunnen bedenken en was me nooit gelukt zonder die woorden. 

Daar mag jij ook trots op zijn! 

Er is natuurlijk nog één persoon die ik wil noemen en die het heel leuk vindt om zo 

uitgelicht te worden ;). Al meer dan tien jaar zijn we samen en sta je achter alles 

waar ik voor ga, zelfs als dat betekent dat ik een promotietraject begin en niet altijd 

even gezellig thuis kom. You have seen me at my best and at my worst en je bent 

mijn anker als ik alles even uit perspectief dreig te verliezen. Je bent de liefste en de 

grootste steun die iemand zich ooit kan wensen. Stefan, ik hoop dat we nog heel 

lang heel veel mooie momenten mogen meemaken. Samen. 
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