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DANKWOORD (ACKNOWLEDGEMENTS)

In totaal bevat dit proefschrift 92661 woorden. Per jaar dat ik aan mijn proefschrift heb 
gewerkt heb ik dus 23165 woorden getypt, want ik heb er 4 jaar aan gewerkt. Per werkweek 
zijn dat 492 woorden, er vanuit gaande dat ik ongeveer 47 weken per jaar heb gewerkt. 
Per dag zijn dat 98 woorden, want ik heb 5 dagen per week gewerkt.  Per uur heb ik dus 
ongeveer 12 woorden getypt. Zoals jullie begrijpen heb ik dit nooit in mijn eentje kunnen 
doen, dus vandaar dat ik hier een paar mensen wil bedanken.

Als eerste wil ik mijn begeleiders bedanken. Melinda, I think I can blame you for starting 
my career in academia. I started the pre-master Sociology because I “kind of liked doing 
research”, and thanks to your Master presentation I decided to start with the Research 
Master. During the Research Master I choose you to become my supervisor not only because 
the topics that you study interested me, but also because of your enthusiasm and personality. 
Your enthusiasm showed during our meetings when you always had a lot of ideas that we 
could discuss and were always very positive about the work I’ve done. Even though during 
the project we decided that your supervision would be less intensive, I am glad you kept 
being involved.

Harold, bedankt allereerst dat je altijd zo geduldig bent. Vooral tijdens het begin van mijn 
promotietraject was het heel erg fijn dat jij altijd alle tijd nam om mij rustig uit te leggen hoe 
alles zat, aangezien ik van de genetica natuurlijk geen kaas had gegeten. Aan de andere kant 
heb je ook altijd je best gedaan om je te verdiepen in mijn ontzettend lange sociologische 
onderzoeken, met theorie hoofdstukken waar geen einde aan leek te komen. Ik denk dat 
het niet mogelijk is om jou ooit boos te krijgen, gezien het feit dat toen ik laatst een half 
uur (!) te laat kwam op onze bijeenkomst je opmerking was: “ik vond het wel grappig”. Onze 
bijeenkomsten met een kopje thee en cappuccino in de oranjerie zal ik missen. 

En Gert, ik ben ontzettend blij dat jij halverwege mijn PhD project mijn begeleider bent 
geworden. Voornamelijk omdat we dan lekker kattenfoto’s konden delen. Haha, nee grapje. 
De bijeenkomsten met jou waren altijd super nuttig, je kritische blik en de vragen die je mij 
stelde hebben mij veel geleerd. Het was ontzettend fijn dat ik altijd bij je langs kon komen 
om even snel iets te overleggen en de term dagelijks begeleider ligt niet eens zo ver van de 
werkelijkheid (misschien niet dagelijks maar vaak wel meerdere keren per week). Ik denk dat 
mijn R ggplot skills ook zeker beter zijn geworden door de uren die wij achter de computer 
bezig zijn geweest om mooie plotjes te maken. Het gevolg is nu wel dat ik zelfs in colleges 
voor eerstejaarsstudenten niet meer aan durf te komen met plotjes uit Excel.

René, jou noem ik ook nog even bij mijn begeleiders, je bent toch meer dan een jaar mijn 
begeleider geweest, en ook al was het voor jou waarschijnlijk nogal een “ver van je bed 
show” (genetische invloeden op kinderloosheid tegenover anti-pest interventies), ik kan het 
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waarderen dat je tijdens de bijeenkomsten toch vaak mijn teksten had doorgelezen en daar 
waar mogelijk mij tips en feedback hebt gegeven. 

And to all of you, thank you for your optimism. If an article got rejected I could always count 
on you to cheer me up, with phrases like: “we just aim for a higher journal now”, or “I am 
still optimistic”. 

I would also like to thank the reading committee: Pearl Dykstra, Dalton Conley and Aart 
Liefbroer, thank you for having a critical look at my dissertation and for your interesting 
suggestions. I am glad that two of you will come to my defense!

I would like to thank the members of the Genetic Epidemiological Unit. I remember the first 
unit meeting in which I joined, during which I had to use Google for every word in the title of 
the paper we were discussing because I had no idea what it was about. Of course your input 
was very much appreciated when I was discussing with you my chapters in which I included 
genetic analyses, but I also appreciate the interest you showed in my sociological chapters. 

Halfway during the PhD period, the Family, Life-course and Aging Group (FLAG) was formed. 
I was very glad that after the first research group at sociology that I joined disappeared 
when I started, a new research group was formed in which we could discuss some family 
sociology issues. I really enjoyed the meetings of our merged groups with people from RUG 
Sociology and the NiDi. 

I would like to thank Guang Guo for hosting me during my research stay at the University 
of North Carolina at Chapel Hill. Thank you for your input on my work, and the same holds 
for the social genetics journal club at Chapel Hill.

I am thankful for the input I received on my studies from my colleagues at the Sociology 
Department during the internal colloquia, for the members of the ICS for the useful 
discussions at the forum days and especially for the input of my fellow PhDs of my yeargroup, 
also in Utrecht and Nijmegen. Ik wil ook Mark en Marijtje bedanken voor het statistisch 
advies waarvoor ik altijd even langs kon komen. 

Dan wil ik graag een aantal collega’s bedanken die mijn PhD periode een stuk leuker hebben 
gemaakt dan dat die zonder hen zou zijn geweest. First of all, my yeargroup: Thomas, 
Mariola, Chaïm, Natalia en Dieko. I will remember all our nice yeargroup dinners (eating 
stamppot with your hands?), train trips in the first year and trips to Barcelona and Bergamo 
(liquor 43). I enjoyed sharing office with (most of) you, especially the very good jokes that 
Thomas and I made and that especially Thomas and I enjoyed. I will miss you (already do) 
and look forward to our upcoming trips (we should discuss what should be first, Stockholm 
or Dublin?). Felix, I would like to thank you for the nice time we had at the start of my PhD 
period (and the end of yours). Your enthusiasm for research is really inspiring, but most of all 
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I loved the time we spend in learning the clapping song. I really hope that you can come to 
my defense, to ask me a difficult question, and maybe we can do some chilling at graveyards 
again sometime. Tomas (Zwinkels), bedankt voor de leuke periode voorafgaand aan mijn 
PhD. Door mijn student assistent baantje bij jouw PhD project tijdens de research master kon 
ik alvast een beetje meekrijgen hoe het is om een PhD te doen. Bovendien vond ik het altijd 
heel gezellig om met jou samen te werken! Special thanks already to my paranymphs: Thomas 
and Fleur. I think you are some of the funniest and relaxed persons I know and what more 
could I wish for on probably my most nervous day? And besides, I imagine you are both very 
talented in bowing to the left and right. Ook de andere collega’s van sociologie Groningen wil 
ik bedanken voor de gezellige tijd! Vera, Loes en Fleur voor de gezellige dansavondjes en ook 
de rest van de PhDs en collega’s voor de leuke sociale activiteiten, lunchpauzes en gezellige 
borrels! Dan Jasperina, ik heb onze cappuccino en latte pauzes altijd erg gewaardeerd en 
kan altijd met je lachen. Net zo met Marloes, ook wij hebben veel koffiepauzetjes samen 
gehad en ik blijf graag op de hoogte van je toekomstige bouwprojecten. 

Ook mijn vriendinnen wil ik bedanken, jullie zijn van onschatbare waarde geweest bij de 
totstandkoming van dit proefschrift (okay misschien niet echt voor dit proefschrift, maar wel 
van onschatbare waarde voor mij). Welmoed, je bent een van de geïnteresseerdste mensen 
die ik ken en wilde altijd weten hoe het met de vorderingen van mijn proefschrift ging. Je 
survival pakketje voor mijn laatste maandjes hebben ervoor gezorgd dat ik het allemaal 
heb overleefd. Ik ben blij dat we zometeen weer zo goed als buurmeisjes zijn (in elk geval 
in buursteden). Kippies (en één haan): Roos, Renee, Ninke, Andea, Mathyza, Caithlin, Tim 
en Isabelle. Ik noem jullie hier ook maar aangezien Isa dat ook heeft gedaan… Hahah nee 
hoor, ik ben heel blij dat wij vrienden zijn geworden en ik denk dat we ook altijd vrienden 
zullen blijven. De kippersweekendjes zijn altijd een hoogtepunt van mijn jaar. Jelena, wij 
zijn natuurlijk samen gestart aan onze pre-wetenschappelijke carrière met onze prachtige 
scriptie. Gedurende het grootste gedeelte van mijn PhD hebben we elkaar niet veel gezien 
aangezien jij in Australië zat, en toen je even hier was ik in Amerika was. Maar, zoals je 
schreef is Leuven-Utrecht goed te doen dus ik hoop dat we elkaar de komende tijd weer 
meer zien. Dan Mariska, Roxanne, Malou, Carla en Miranda, wij zijn al vriendinnen sinds 
we allemaal nog op straat hangende pubers waren en ik vind het heel mooi dat we nu we 
allemaal ontzettend volwassen zijn nog steeds vriendinnen zijn. 

Rishard, bedankt voor de last-minute hulp met de Engelse taal van het proefschrift. Sjoerd, 
bedankt voor de last-minute hulp met de omslag van het proefschrift. 

Pap en mam, bedankt dat jullie tijdens mijn lange studieperiode nooit hebben gezegd dat 
het nu weleens genoeg was. Hierdoor heb ik doorgestudeerd totdat ik bij Sociologie terecht 
kwam waar ik helemaal op mijn plek ben. Mam, bedankt voor af en toe een Reiki-op-
afstand-behandeling en pap, bedankt voor het wiskundeknobbeltje waardoor ik lekker los 
kan gaan met statistiek. Lize, bedankt dat je altijd zo’n lief zusje bent. Tijdens het laatste 
gedeelte van mijn PhD toen ik het wat drukker had, heb jij vaak zonder zeuren op onze 
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donderdagavonddansavondetentjes alvast boodschappen gedaan en was je begonnen met 
koken! En Auke, gewoon bedankt dat je zo’n leuke broer bent. 

Als laatste wil ik natuurlijk Patrick bedanken. Vaak heb ik gezegd, waarom moet ik iedereen 
bedanken in het dankwoord van mijn proefschrift, ik heb het toch zelf geschreven? Maar 
ik moet toegeven dat jij toch wel heel erg een steun voor mij bent geweest. Vooral in de 
laatste periode van mijn promotietraject en de aanloop naar mijn verdediging ben ik best wel 
gestrest geweest (understatement?) en heb jij mij veel gesteund. Verder bedankt dat je me 
dwong om ’s avonds en in het weekend gewoon gezellige dingen met jou te doen, waardoor 
er geen mogelijkheid bestond dat ik zo’n avond- en weekendwerkende PhD ben geworden. 
Ik heb veel zin dat we samen aan ons nieuwe avontuur in Utrecht beginnen en weet zeker 
dat we samen alles aankunnen!
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