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Bedankt!

En dan mijn eigen vorming. Velen hebben daarin de afgelopen jaren aan bijgedragen, op 
zeer uiteenlopende wijzen. Van lunches, etentjes, Teslaritjes, volleyballen, en schaatsen, 
tot alle bemoedigingen, een goed gesprek met of zonder warme chocolademelk (met of 
zonder slagroom), en niet in het minst jullie expertise die jullie bereid waren met me te 
delen. Een aantal konden dat zelfs zonder dat we elkaar ooit ontmoet hebben, of zelfs 
maar contact gehad hebben. Zonder iemand tekort te willen doen wil ik de volgende 
personen graag bij naam noemen: J.J. Voskuil, Karel Van ’t Reve, György Konrád, Cees 
Nooteboom. Jullie hebben bijgedragen aan de relativering van het alles. Het was jammer 
dat ik juist in de afrondende fase zo weinig tijd voor jullie werk vrij kon maken.

Maar belangrijker nog waren de mensen van vlees en bloed. Graag wil ik Gerard 
Heijnen, Theo Joostens en Ed Welling van de stichting SOHO bedanken dat ze niet 
alleen dit project, maar ook de afronding ervan financieel mogelijk hebben gemaakt. 
Met de financiële steun van de stichting SOHO was het sabbatical mogelijk waarin ik 
het manuscript heb kunnen afronden. Ik kan zonder overdrijven stellen dat zonder dit 
sabbatical dit proefschrift er niet was gekomen. Jullie betrokkenheid bij het project 
zorgde er voor dat ik de moed erin wist te houden.

Welko Tomic kan ik niet genoeg bedanken voor zijn kritische en constructieve 
commentaren op de conceptversies van de papers en hoofdstukken. Je heldere 
opmerkingen hielpen me om mijn gedachten te scherpen. Bedankt dat ik al die jaren 
een beroep op je mocht doen, en voor je altijd bemoedigende woorden.

Uiteraard kan ik mijn promotor en co-promotor hier niet ongenoemd laten. Adriaan 
Hofman en Ellen Jansen, bedankt voor de mogelijkheden die jullie me geboden hebben. 
Daarnaast wil ik de leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. Klaas van Veen, prof. 
dr. Henk Procee en prof. mr. dr. Hanny Elzinga, bedanken voor het lezen en beoordelen 
van dit proefschrift. 

Dan zijn er nog enkele mensen die ik even bij naam wil noemen voor hun 
ondersteuning en inspiratie tijdens het project. Chrisbert van Mourik wil ik graag 
bedanken voor zijn belangstelling en de waardevolle literatuursuggesties. Herman de 
Groot en Gerard van Til wil ik bedanken voor hun ondersteuning om de gegevens uit 
ProgRESS te verkrijgen. Anne Boomsma wil ik bedanken voor de tijd die hij genomen 
heeft om mij een introductie te geven in structural equation modelling. Rob van 
Ouwerkerk ben ik zeer erkentelijk dat hij het mogelijk maakte om een half jaar verlof 
te nemen van mijn werk om het proefschrift te kunnen afronden. Dit was precies wat 
ik nodig had om het proefschrift te kunnen afronden. Bedankt dat je me in mijn werk 
steeds de ruimte bood om me verder te ontwikkelen.

Tot slot wil ik mijn vrienden bedanken voor hun getoonde belangstelling. Enkele wil 
ik daarbij bij naam noemen. Femke, je hebt gelijk gekregen, 2016 is het jaar geworden 
waarin ik het onderzoek eindelijk ga afronden. Ronald, bedankt voor de technische 
ondersteuning bij een gecrashte harde schijf waarop de enige versie van een cruciaal 
hoofdstuk bleek te staan. Maar natuurlijk ook voor de gezellige lunches en je vertrouwen 
in mijn rijvaardigheden. Marjon, bedankt voor het meedenken en de discussies in de 
jaren dat we kamergenootjes waren maar ook daarna. Maar bovenal bedankt voor je 
vriendschap. Ik hoop dat we onze maandelijkse traditie van ‘eetdeets’ nog lang mogen 
voortzetten. Sippie, ik bof maar met mijn kamergenootjes. Bedankt dat je tijdens mijn 
verlof, ondanks je eigen drukke werkzaamheden, de boel draaiende hebt gehouden. 

En nu? Nu is er weer tijd om weer eens een goed boek te lezen. Ik verheug me er op 
mijn vorming te kunnen voortzetten. Want ook hier geldt, het behalen van een mijlpaal 
is niet het einde van de ontwikkeling. 




