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Dankwoord 

Dit proefschrift is het resultaat van bijna 5 jaren werk, jaren die voorbij vlogen als 
teken van plezier. In 1994 begon deze periode van voorbereiden en uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek, werkzaamheden in het onderwijs en zelf opleidingen 
volgen. Deze mix was mij op het lijf geschreven en gaf me volop gelegenheid om 
te leren. Nu het einde van deze periode in zicht is wil ik graag vele personen, 
teveel om in dit kader allemaal met naam te noemen, bedanken voor hun inbreng. 
Sociale contacten met en steun van al deze personen zijn in en buiten het 
onderzoek van onschatbare waarde geweest. 

Het onderzoek naar de betekenis van sociale contacten en steun voor het 
welbevinden van visueel gehandicapte jongeren, is uitgevoerd in samenwerking 
met vertegenwoordigers van belangenverenigingen en instellingen voor blinde en 
slechtziende personen. Zij lieten me direct vanaf het begin keer op keer nadenken 
over het belang en de consequenties van wetenschappelijk onderzoek. De betekenis 
van de sociale contacten met mensen uit het veld, is daarmee niet alleen voor 
mezelf maar ook voor de uitwerking van het onderzoek van groot belang geweest. 

Bij het volbrengen van dit onderzoek zijn tevens de contacten met de 
respondenten en interviewers van essentieel belang geweest, zonder hen zou dit 
proefschrift niet bestaan. De blinde en slechtziende jongeren wil ik bedanken voor 
hun openhartigheid en interesse. De 16 interviewers waardeer ik voor de getoonde 
betrokkenheid en onvermoeibare inzet, ondanks de frequent optredende problemen 
in en rond het openbaar vervoer. Andere zeer belangrijke personen zijn de 7 leden 
van de begeleidingscommissie, mijn dagelijks begeleiders Rita en Joop en 
promotoren Peter Swanborn en Ad van Gennep. Zij waren stimulerend en kritisch 
tegelijk en hebben een continue inzet getoond die mij motiveerde. Dan mijn 
collega's, en met name Nijs, René, Linda, Agnes, Henriette, Natacha, Eveline, 
Saskia en Sophie: mensen die in hetzelfde schuitje zitten of zaten, soms zelfs 
letterlijk in een heerlijk zeilweekend met Ewoud. Met een bakkie troost altijd voor 
elkaar klaar staan, het was een bijzondere ervaring en een grote steun. Na een 
emotierijke cursus ontstond de intervisieclub met Renée, Germie, Marion en 
Noëlle. Samen deelden we lief en leed wat een diepe indruk achterliet. 

Mijn ouders dank ik voor hun stimulans die zeker invloed heeft gehad. 
Familie, vrienden en buren waren belangstellend en luisterden naar mijn 
verhalen, al was het voor sommigen soms lastig om te volgen wat ik precies deed. 
International contacts in the U.S.A., New Zealand, Finland, Portugal, Bulgaria, 
Germany and Belgium, originating from several conferences all over the world, 
gave support, feedback and joy. De belangrijkste steun en toeverlaat, maar soms 
ook de meest kritische privé-promotor, is Nils. Zijn opmerkingen hadden een sterk 
stimulerende werking en gaven blijk van een groot vertrouwen in mij. 

Al deze personen en de vele verschillende activiteiten die we deelden, 
hebben uiteindelijk geleid tot dit boek en mijn promoveren. Ze maakten dat ik de 
energie behield of weer kreeg, om weer te gaan lezen, analyseren of schrijven. Ik 
wil iedereen daarom op deze plek bedanken voor de steun, het geloof, het 
vertrouwen, het meedenken, de thee en soms koffie, het schouderklopje, de 
praktische en emotionele adviezen en de gezelligheid. 

Sabina 
April 1999 


