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Dankwoord 

Attitude of gratitude 

 

 Het is wetenschappelijk bewezen dat het uiten van dank de mens 

gelukkig maakt (Emmons & McCullough, 2003). Dat is natuurlijk mooi 

meegenomen voor mij, maar mijn geluk kan al niet op nu ik de laatste hand leg 

aan mijn proefschrift. Mijn bescheiden wens is dan ook jullie, die mij zoveel 

gegeven hebben, op deze plek iets terug te geven. 

 In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor, Joop, en co-

promotor, Frenk. Ik heb de afgelopen jaren ontzettend veel geleerd van jullie 

slimme suggesties en kritische vragen. Zonder jullie vertrouwen en optimisme 

had de pessimist in mij het vast gewonnen! Prettig vond ik de vrijheid die jullie 

me gaven om mijn eigen weg te gaan, waarbij jullie deur altijd open stond als ik 

de weg even kwijt was. Bovenal vulden jullie mijn tijd aan de UvA met humor en 

heerlijk venijnige grappen. Ik vrees en hoop dat er nog vele van dit soort 

grappen zullen volgen! Mark, dank voor je betrokkenheid bij dit promotie-

project en deze promovenda! 

 Promoveren aan de UvA is een feest dankzij ontzettend veel lieve en 

slimme collega´s, in het bijzonder: Dianne, Gerben, Helma, Job, Karin, Luuk, 

Michael, Sjoerd, en Yael. Helma en Yael, onze informele labgroepjes waren altijd 

hartstikke nuttig en bovenal gezellig. De zomer van 2007, waarin we elkaar 

geregeld buiten de uni zagen, draag ik in mijn hart. Dianne: sushi, chocola en 

een vleugje van je nuchtere humor maken jou tot een onweerstaanbare 

combinatie! Sjoerd, Gerben, Michael en Luuk: dank voor alle filosofische en 

minder filosofische gesprekken in en rondom Kriterion. Sjoerd, dank voor je 

scherpe observaties, je humor en excentriciteit! Luuk: dank voor onze geweldig 

sportieve rally’s tennis en je vriendschap. Michael en Gerben: de kreeft (M) en 
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whiskey (G) hadden nooit zo goed gesmaakt zonder jullie opbeurende 

aanwezigheid! Mijn paranimfen, Karin en Job, wil ik in het bijzonder danken. 

Karin, je moed en doorzettingsvermogen inspireerden mij ook door te zetten en 

trappen (spinning!) omdat “meedoen belangrijker is dan winnen”. Ik ben blij dat 

we elkaar op de UvA vonden en gelukkig weten we elkaar daarbuiten ook prima 

te vinden! Dank voor je fijne vriendschap. Job, ik geniet van je enthousiasme, 

eerlijkheid en het ijsberen door onze kamer. Veel dank, ook namens de grijze 

graaf! Speciale dank gaat uit naar Karin en Ho Jung, zonder wiens inzet, geduld 

en zorgen de UvA-SP nooit zo’n fijne plek zou zijn. 

Dankzij de stimulerende workshops, small group meetings en 

congressen van het KLI, de EAESP en de ASPO heb ik een ontzettend 

inspirerende groep sociaal psychologen leren kennen. Twee personen springen 

daaruit. Unna, de hoofdstedelijke horeca verkennen met jou is me een waar 

genoegen! Lotte, over onze vriendschap zeg ik: This is a DAMN good cup of coffee! 

Het landschap van de sociale psychologie verlatend, zijn er een aantal 

mensen die een plek verdienen op deze bladzijden. Sophie, Carien, Josje en Pien: 

dank voor alle mooie dingen die we al zo lang samen delen. Melle en Ruth, 

Amsterdam en Rome, twee steden die zonder jullie echt een stuk minder gezellig 

zijn! Joery, Joram en Arthur: bedankt voor jullie grenzeloze interesse! Marieke 

Jonkers, je ontspannen vrolijkheid maakt dat ik altijd met ontzettend veel 

“passie en plezier” naar je pilates-lessen ga! Je inspireert me. Met een grote 

grijns op mijn gezicht denk ik aan mijn geweldige mede-studenten en coaches 

van de Alba-Akademie: Ariette, Berina, Boris, Corinne, Fulco, Githa, Hannie, 

Jikkemien, Kim, Louis, Ronald, Ronald S., Stijn, Ton, en Yolande, en onze 

docenten Domi, Jane en Wouter. Wauw, wat een onvergetelijk mooi en leerzaam 

jaar hebben wij elkaar gegeven! 

Tot slot wil ik mijn ouders, Gert-Jan en Vera, mijn zus Daniëlle en 

broer Gert danken omdat jullie er altijd voor me zijn en in me blijven geloven. 

Ischa, het was, is en zal altijd zijn één groot avontuur dat ik het liefst met jou 

beleef. 

 

 

Daphne Wiersema 




