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Zelfs een mars van duizend mijl begint met de eerste stap. Nu het einde van 

mijn proefschriftmars in zicht is wil ik deze woorden van Lao Tse graag 

aangrijpen om iedereen die deel is geweest van mijn reis met heel mijn hart te 

bedanken.  

 Ik ben deze reis ooit begonnen met de eerste stap, eigenlijk zonder doel 

of verwachting over de afloop. Promoveren was ondergeschikt aan 

onderzoeken. Ondergeschikt aan de uitdagingen die de wetenschap mij te 

bieden had. Dat beviel uitstekend, maar veranderde toen na een paar jaar 

duidelijk werd dat mijn omzwervingen mij niet wezenlijk dichter bij het 

promoveren zelf hadden gebracht. Het doel om te promoveren werd steeds 

saillanter en drukte mijn onderzoekspassie soms naar de tweede plaats. Een 

op intelligentie geënte bergbeklimming werd daardoor steeds meer een proeve 

van doorzettingsvermogen. Hoewel mij dat niet altijd even goed beviel, bleek 

ik over meer doorzettingsvermogen te beschikken dan ik aanvankelijk had 

gedacht. Een soort van onbewuste vastberadenheid die nieuw voor mij was. 

Alleen bleek die wel een beetje te botsen met mijn eigenwijze neiging het op 

mijn eigen voorwaarden te doen. Iets te perfectionistisch. Iets te idealistisch. 

Iets te moralistisch. En die voorwaarden bleken soms moeilijk de kop in te 

drukken. Daarmee heb ik mijzelf vaak door te krappe kloven proberen te 
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duwen en mezelf op wel erg kronkelende paadjes en te steile hellingen doen 

belanden. En dus kwam ik wel eens vast te zitten, verloor ik perspectief of 

gleed ik uit. Maar evenzo vaak hebben jullie mij weer vlot getrokken, het 

juiste pad gewezen, mij verzorgd en rechtop gezet. Zelfs wanneer ik tijdens 

het uitglijden jullie wel eens heb laten uitglijden. Ik kan niet vaak genoeg 

zeggen hoeveel mij dat waard is.  

 Ap en Mark, bedankt voor jullie vriendschap, ondersteuning, geduld en 

wetenschappelijk inzicht. Ik heb er veel van geleerd en veel aan jullie gehad. 

Dit geldt ook voor alle andere collega’s van de verschillende vakgroepen 

Sociale Psychologie, de vakgroep Arbeids- en Organisatie Psychologie aan de 

UvA en mijn tijd bij het Social Skills Lab. Door jullie heb ik veel mooie 

onuitwisbare herinneringen. Met weemoed denk ik vaak aan die tijd terug, 

niet in het minst door Yael, Catherina, Helma, Maaike, Kirsten, Sjoerd, 

Maaike, Karin, Clemens, Daphne, Job, Michael, Sjoerd, Gerben, Sanne, Titia, 

Petra, Tessa, Carlijn, Marielle, Pam, Lotte, Lotte, Anja, Karin en Ho Jung. 

Wat een mooie tijd met mooie mensen was het.  

 En dan mijn leven buiten de UvA. Al mijn vrienden, bedankt voor jullie 

warmte en levenswijsheden en dan zeker Stefan, Edo, Mike, Chris, Petra, 

Maria, Janneke, Jeroen, Jeroen, Lobke, Daphne, Carlijn, Sjoerd, Sumit en 

Yann. Marije, Roos en Julie, dank voor de mooie momenten die ik met jullie 

heb mogen delen.  

 Sjoerd dank je voor je ongekunsteldheid, je vriendschap en Etta James. 

Waar zouden we zijn zonder muziek. 

 Sumit, dank voor je steun en de gepassioneerde discussies over het leven 

in het algemeen en de wetenschap in het bijzonder. We hebben veel gemeen. 

 Yann, merci de votre amitié et chanter le Blues du Lac de St.Croix avec 

moi.  

 Chris, dank voor je recht-voor-z’n-raap-zijn, onuitputbare energie en 

hernieuwde vriendschap. Ik zal oefenen om je wat beter bij te kunnen houden. 

 Lobke, dank voor je ondersteuning, eigenzinnigheid en goede 

gesprekken. Het doet me goed. 
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 Edo, dank voor je grote humor en behulpzaamheid. Je bent een mooi 

mens. 

 Carlijn, dank voor je mensenkennis, je interesse en oprechtheid. Ik leer 

er veel van. 

 Marjolein, dank voor je lieve warmte en dat je me naar Cambodja 

stuurde. Het was zo nodig en zo’n goed idee. 

 Stefan, dank voor jouw empathisch vermogen en diepgaand inzicht in 

mijn menselijk zijn. Het is mij veel waard. 

 Jeroen dank voor je vriendschap, je levenshouding, goede gesprekken en 

backgammon. Daarbij bestaat er geen betere zwager voor mijn zus.  

 Daphne, dank voor al je vriendschap, humor in mooie tijden en grote 

steun op moeilijke dagen. Ik prijs me heel gelukkig dat ik je ken. 

 Jeroen, kerel. Dank voor al meer dan zeventien jaar magie. 

Onbetaalbaar. Onvoorwaardelijk. Ongelooflijk.  

 Janneke, Janneke, Janneke. Wat een fantastische zus en wat een 

ontzettend mooi mens ben jij. Wat zou ik zonder je moeten. 

 Liefste Pap en Mam. Jullie stonden, staan en zullen altijd aan mijn basis 

staan. Zonder enig voorbehoud was jullie liefde er en zal die er altijd zijn. 

Jullie zijn wie ik hoop te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 


