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152 |  DANKWOORD

Graag wil ik iedereen bedanken die mij de afgelopen jaren heeft begeleid, geholpen 
of anderszins heeft ondersteund bij de totstandkoming van dit proefschrift.

Allereerst gaat mijn dank uit naar de mensen zonder wie dit proefschrift niet 
had bestaan: de leerkrachten en leerlingen van groep 6 die deelnamen aan mijn 
onderzoek. heel veel dank dat jullie (en jullie ouders) me toestonden de lessen bij te 
wonen en te filmen en voor alle moeite die jullie in het project hebben gestoken. Ik 
heb ontzettend veel van jullie geleerd en denk nog dagelijks aan jullie mooie verhalen 
en wijze inzichten.

eveneens onmisbaar binnen dit project waren natuurlijk mijn begeleiders aan 
wie ik veel dank verschuldigd ben voor alles wat ze me hebben bijgebracht. Kees, 
van jou kwam het initiële plan voor dit project dat langzamerhand meer en meer de 
CA-kant op bewoog. Dankjewel dat je me hierin hebt vrijgelaten en dank voor het 
eindeloze vertrouwen dat je al sinds mijn bachelorjaren in me stelt. Ik heb genoten van 
onze inhoudelijke en minder inhoudelijke gesprekken en hoop die nog vaak met je te 
kunnen voeren. Tom, jij hebt me als vanzelfsprekend bij je leerstoelgroep betrokken. 
Dankjewel voor je inclusieve aanpak, voor je enthousiasme en voor al je kritische 
noten die mijn analyses hebben gescherpt en die inmiddels doorklinken in mijn 
hoofd wanneer ik interactiedata bestudeer. Myrte, wat was ik blij dat jij na ruim een 
jaar ook tot mijn begeleiders ging behoren. Je nuchterheid en betrokkenheid hebben 
mij en mijn onderzoek veel goed gedaan. Op zowel professioneel als persoonlijk vlak 
heb ik veel van je geleerd en ik vond het een eer en genot jouw eerste promovenda 
te zijn, dankjewel.

Naast mijn begeleiders bedank ik ook graag Kris Van den Branden, Janet Fuller 
en hedwig te Molder voor hun bereidheid dit proefschrift te lezen en te beoordelen.

Bij dit promotieonderzoek is ook een aantal studenten inhoudelijk betrokken 
geweest. Twee ervan wil ik in het bijzonder bedanken. Marije, het was heerlijk een zo 
snel lerende stagiaire te hebben die precies begreep wat er moest gebeuren. heel 
veel dank voor je bijdrage aan het tweede hoofdstuk van dit proefschrift. Claudia, jij 
creëerde met je masterscriptie een mooie opstap naar de analyses in hoofdstuk 5. 
Dankjewel voor je waardevolle bijdrage aan mijn onderzoek.

Ook op andere manieren hebben mensen een bijdrage aan mijn onderzoek 
geleverd. Callista en Jasper van de Audiovisuele Dienst, heel veel dank voor de 
compositievideo’s die jullie voor me maakten en voor het anonimiseren van de video’s 
voor publicatie. Laurens van het CIT, speciale dank aan jou voor je aanhoudende inzet 
om Transana op mijn computer werkend te krijgen en te houden.

Ondanks de hulp en betrokkenheid van alle voornoemde mensen, is het 
promotietraject toch vooral een solitaire aangelegenheid. Omdat ik interactie niet 
alleen interessant vind als onderzoeksobject, maar ook graag zelf aan interactie 
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deelneem, heb ik veel genoten van alle datasessies, leesclubs en gezelligheid met 
collega’s en studenten van en rondom de leerstoelgroep Taal en Sociale Interactie. 
Agnes, Alyanne, Anke, Christina, ellen, Frans, henrike, Iris, Jana, Joke, Lisanne, Lotte, 
Lucas, Maaike, Mieke, Mike, Myrte, Nynke, Paulien, Petra, Roel en Tom, duizendmaal 
dank voor jullie gezelschap en voor alles wat jullie mij de afgelopen jaren hebben 
geleerd.

Ik dank ook alle andere CA-collega’s in het land voor de inspiratie, de leerzame 
gesprekken en natuurlijk ook voor de gezelligheid op congressen. Guusje, hedwig, 
Jan, Joyce, Marije, Mario, Tessa en Wyke, dankjulliewel. I would also like to thank some 
of my international colleagues and friends. Bogdana, Emma, Kathy and Revert, thank you 
for making all the conferences and workshops so much more fun.

Alle (oud)collega’s in Groningen bedank ik graag voor de vanzelfsprekendheid 
waarmee ik op de afdeling werd opgenomen en voor de fijne samenwerking die ik 
met jullie heb gehad. Albert, Aletta, Annemiek, Aniek, Belinda, Carel, elisabeth, Femke, 
Gisela, Ielka, Jacqueline, Janina, John, Karin, Kees, Leonie, Lotte, Marlous, Ninke, Sjors, 
Veerle, Wim en Yfke, dankjulliewel!

De portiers van het harmoniegebouw dank ik voor het altijd opgewekte 
onthaal en de goede zorgen bij allerhande grotere en kleinere problemen en bij 
menige verhuizing.

Graag bedank ik ook mijn medestuurgroepleden van het Landelijk Netwerk 
Taal in het basisonderwijs: Annie, Joanneke, Monica en Saskia. Ik heb genoten van 
de vergaderingen en van de vele discussieavonden en netwerkdagen die we samen 
organiseerden. Onze activiteiten haalden me op gezette tijden uit de ivoren toren en 
hebben me heel veel bijgebracht over de onderwijspraktijk. 

Minder inhoudelijk maar misschien wel even leerzaam en motiverend waren 
de lunches, koffiepauzes en praatjes tussendoor met mijn lot- en kamergenoten. 
Joëlle, Marieke, Rimke, Ruth en Steven, dankjulliewel voor de gezelligheid. ellie, 
Lennie, Rika en Lisanne, bedankt voor jullie goede gezelschap in de kamer met het 
mooiste uitzicht van de harmonie. Mara, Melanie, Moniek en Loes, bedankt voor het 
zo feestelijk maken van mijn laatste jaar.

Verder verdienen zeker ook mijn PhD buddies een woord van dank. Anne, 
Anne, Fieke, Justine, Karla, Kim, Maaike, Margarita, Renate, Suzette, Welmoed en in 
het bijzonder Charlotte en Joanka, het was fijn om met jullie over promotieperikelen 
te praten en elkaar te kunnen helpen en motiveren. Karen, bedankt voor je fijne 
begeleiding en voor al je kennis, kunde en advies.

en dan mijn paranimfen. Sophie, tien jaar geleden begonnen we beiden aan 
de studie Nederlandse Taal en Cultuur. Sindsdien geniet ik van al je gezelligheid en 
wijsheid en van onze gedeelde fascinatie voor talige en interactionele gekkigheden. 
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Ik ben ontzettend blij dat je mijn academische opleiding nu ook met mij wilt 
afsluiten, dankjewel! Nynke, in Loughborough sloegen we koetjes en kalfjes over en 
leek het meteen alsof we elkaar al jaren kenden. Na een periode van internationale 
vriendschap met veel telefoontjes en een memorabel bezoek aan helsinki ben ik heel 
blij je tegenwoordig in de buurt te hebben als directe collega en zelfs kantoorgenoot! 
Dankjewel dat je bij mijn promotie aan mijn zijde wilt staan.

Mijn lieve vrienden en familie ben ik dankbaar voor alle momenten die er 
écht toe deden. een proefschrift is tenslotte ook maar een proefschrift, bedankt dat 
jullie me hieraan herinnerden. Pap en mam, dank voor jullie aanmoedigingen en 
jullie vertrouwen. en erik, jij spoorde me aan of leidde me af wanneer het nodig was. 
Dankjewel voor je geduld, je relativeringsvermogen en de ontelbare potten thee.
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