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WOORDEN VAN DANK

Ruim acht jaar lang lag het schrijven aan dit proefschrift stil. Drie verhuizingen 
sleepte ik alle dozen met materiaal, alle mappen met artikelen en alle versies van reeds 
geschreven hoofdstukken en het commentaar erop mee naar mijn nieuwe werkka-
mers. Een proefschrift dat er uiteindelijk vijftien jaar over deed om tot stand te komen, 
brengt een lang dankwoord met zich mee…
 Het oppakken van een project na zoveel jaar was niet makkelijk. Zonder hulp 
en steun was dit me dan ook niet gelukt. De inbedding die ik als promovendus had was 
verdwenen, maar mijn lijn met de antropologie behield ik door mijn lieve trouwe an-
tropologenvrienden: Milena Veenis, Irene Stengs, Alex Strating, Mattijs van de Port, 
Rob van Ginkel en Birgit Meyer. Jullie hebben me in al die jaren op meer dan één 
manier gesteund en stonden bij elke poging van mij om de draad weer op te pakken 
klaar met actieplannen, literatuur, aanmoediging en vriendschap. Ik dank jullie meer 
dan ik kan zeggen.
 De andere verbintenis met de antropologie behield ik in tussenliggende jaren 
lange tijd via de redactie van Etnofoor. De discussies die wij hadden hebben ertoe 
bij gedragen dat ik de antropologie niet heb los kunnen laten. Dank jullie wel ‘oude 
garde’. Dank jullie wel: José Carlos Gomez Aguiar, Francio Guadeloupe, Rachel 
Spronk, Marleen de Witte, Martijn Oosterbaan, Thijl Sunier, Yolanda van Ede - met 
wie ik ooit als eerstejaars studente antropologie veel meemaakte, voor jullie inzichten, 
jullie inspiratie en jullie steun.
 Een andere kring die mij inspireerde bestond uit een aantal sociologen, die 
zich ook met onderzoek naar kinderen en opvoeding bezighielden: Carolien Bouw, 
Christien Brinkgreve, Rineke van Daalen, Christien Dedding en Ali de Regt. Dank 
voor jullie commentaar op hoofdstukken die ik jullie in het beginstadium presen-
teerde.
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Woorden van dank

 Zonder de overredingskracht van Ria Reis had ik vermoedelijk de beslissing 
om mijn promotieproject echt af te gaan maken uitgesteld. Ik ben je er enorm dank-
baar voor. Je hebt me de zet gegeven en vervolgens op de rails voortgeduwd met je 
optimisme. Ik ben blij dat je mijn promotor bent. Tegelijk is dat een rare mededeling, 
omdat Jojada Verrips vanaf het begin mijn promotor was en dat ook nog steeds zou 
zijn als hij niet zo dom was geweest eerder zeventig te worden dan ik kon promov-
eren… Jojada leerde ik kennen als docent in mijn eerste jaar. Voor mij representeerde 
hij ‘de antropologie’: er was altijd weer een ander perspectief mogelijk. Waarom ik zo 
blij ben dat je mijn promotor was, is je combinatie van ontzettende precisie, je enorm 
brede blik en je respect voor de gedachten van anderen, zelfs in de meest wilde en on-
affe vorm. Achteraf kijk ik soms met schaamte terug op wat ik je voorlegde. Daarnaast 
heb je me jarenlang gesteund door gedichtenbundels te sturen – die ik met blijdschap 
en dankbaarheid uit mijn brievenbus haalde. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik me, 
hoewel poëzie en dit proefschrift weinig met elkaar te maken hebben, bemoedigd 
voelde mijn dissertatie niet bij het oud papier te zetten. Dank je wel Jojada voor al die 
jaren. Tenslotte heb ik het geluk gehad een derde lezer te kunnen betrekken in de rol 
van co-promotor: Geert de Vries. Ook jij stond aan de wieg van mijn proefschrift en 
stapte er aan het eind weer in. Dank voor je enthousiasme, je bemoediging, vertrou-
wen en je commentaar.
 De mensen met wie ik als promovendus begon waren bij mijn ‘doorstart’ 
allen gepromoveerd, hadden aanstellingen gekregen, nieuwe boeken geschre-
ven, prijzen gewonnen en artikelen gepubliceerd. Het lijkt een ander leven en zo 
ver weg van de jaren waarin ik het proefschrift schreef. En toch. Toch stonden zij 
aan de wieg ervan. Ik dank al mijn medepromovendi. Hier wil ik vooral Giselinde 
Kuipers noemen met wie ik als schrijfbursaal op de AISSR (toen nog ASSR) be-
gon. Met haar deelde ik meer dan alleen onze werkplek. Met al haar belezen-
heid, wijsheid en humor was zij mijn eerste klankbord. Zij trof mij zwanger van 
mijn eerste zoontje slapend onder mijn bureau– hoorde mijn warrige verslagen 
van mijn veldwerk aan, las alle eerste versies van mijn hoofdstukken. Ik ben blij 
dat wij elkaar langzaam weer vinden na elkaar zo jammerlijk te zijn kwijtger-
aakt. Reinhilde König en Alexandra Schüssler, jullie lieten nooit na te zeggen dat 
mijn proefschrift er zou komen en leverden inspirerend commentaar op sommige 
ruwe hoofdstukken. Dank jullie wel. Joop Goudsblom en Bonno Thoden van Velzen, 
jullie dank ik voor jullie betrokkenheid bij mijn werk. Marieke Bloembergen en Zé 
de Abreu namen me op sleeptouw met vele mooie plannetjes om mij de schoonheid 
van het leven buiten mijn twee gehandicapte kinderen te laten voelen, ik dank jullie 
hiervoor.
 Jarenlang hebben toenmalige directeur van de AISSR, Hans Sonneveld, mana-
ger José Komen en ondersteunende medewerkers van de AISSR Anneke Dammers, An-
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Woorden van dank

nelies Dijkstra, Miriam May en Teun Bijvoet mij met raad en daad bijgestaan. Ik denk met 
warmte terug aan onze dagelijkse ontmoetingen in de ‘school’ toen ik nog bij jullie 
werkte. Eveneens dank ik Ine Komen, Muriël Kiesel en Erna de Boer van de afdeling 
Antropologie voor jullie hulp en gezelligheid.
 Het is altijd een beetje raar om te zeggen dat iets niet tot stand zou zijn ge-
komen als bepaalde mensen geen rol hadden gespeeld. Toch is het zo. Er is een grote 
groep verzorgers van mijn kinderen, zonder wier hulp ik nooit had kunnen afmaken 
wat ik begon. Jullie intensieve en liefdevolle zorg voor mijn kwetsbare jongetjes heeft 
eraan bijgedragen dat zij op de best mogelijke manier de jaren doorbrachten en dat ik 
zo nu en dan met een gerust hart de deur van de werkkamer achter me dicht kon trek-
ken. Ik zeg het jullie vaak maar ik zeg het hier nog een keer: jullie zijn de engelen der 
aarde die zoveel meer verdienen dan een paar woorden in een af proefschrift. Mijn 
dank is oneindig groot.
 Er waren nog meer engelen der aarde, die in tijden van crises voor me kookten, 
mijn talloze maanden in ziekenhuizen verlichtten door bezoek, tijdens angstige opera-
ties en bange dagen voor verlies mijn hand vasthielden of in het ziekenhuis sliepen als 
ik niet meer kon- en bij elke poging van mij om te schrijven, zoveel mogelijk wind uit 
de zeilen haalden: Mijn lieve lieve ouders, Marianne Kaas, Jan van Gelderen, Hilbert 
Kuik en Petra Bruines. Jullie zijn ongelooflijk. Jullie humor en accepterend vermogen 
heb ik tot voorbeeld. Jullie vier soorten wijsheid zijn mijn rijkdom. Jullie liefde voor 
mij en de kinderen mijn fundament. Dank lieve Marianne voor je precieze lezing en 
redactie. Dank lieve Jan voor de omslag en opmaak.
 Dank jullie wel engelen der aarde: Henriëtte Boevé en Paul van den Hove, 
Stephanie Blöbaum, Emke Bos, Aaf, Jelle en Merel Brandt Corstius, Edo Bouman, 
Aafje en Henk Gernaat, Mirte van Gaalen, Inge Gieskes, Merel Guijt en Eric The-
len, Diederik den Hollander en Annet Haan, Jacobien van den Hoofdakker en Peter 
Bertram, Alexandra Klomp, Karen Kraal en Graic Dougherty, Liesbeth Schoonveld, 
Anita Schuit en Lena Vichnevskaia.
 Lieve Erik Spierenburg, vader van mijn kinderen, dank je wel voor het nooit 
verloren vertrouwen in mij en je bereidheid te helpen waar en te doen wat binnen je 
vermogen lag – ondanks alles. Lieve Paulien Ligtvoet, jou dank ik voor je liefdevolle 
stiefmoederschap voor Daniël en alles wat daaruit voortvloeide.
 Lieve Edo en Anouk Bouman, dank voor jullie hulp tijdens het onderzoek. 
Ik denk terug aan vrolijke filmopnames van de kinderen in groep 6 en 8. Lieve Ma-
rieke Brand, Inge Gieskes, Karen Kraal en Rachel Spronk, dank voor het meelezen 
en meedenken bij delen van mijn proefschrift. Lieve Karen, jij was mijn nimf toen 
het niet van promoveren kwam. We zijn gelukkig nooit ontvriend, maar je raakte door 
mij wel ontnimft toen ik het schrijven weer oppakte. Je reactie hierop toonde weer 
waarom ik 
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zoveel van je houd. Lieve Rob van Ginkel, dank voor het redigeren van mijn litera-
tuurlijst.
 In de allerlaatste fase van het schrijven dook plotseling mijn nieuwe collega en 
vriendin aan de SPH en MWD opleiding van de Hanzehogeschool, Marije Mutter, op. 
Je las alle hoofdstukken door en deed onbetaalbaar redigeerwerk. Heel erg bedankt. 
Dank jullie allemaal collega’s van de Hanze, voor jullie bemoediging ten aanzien van 
deze dissertatie. Jullie steun na Jonathans dood heeft me alleen maar meer gesterkt in 
wat ik van het begin af voelde: jullie bieden mij een werkplek waar ik dagelijks met 
veel plezier heenga.
 Ook wil ik hier de toenmalige directeur en leerkrachten van de school waar ik 
mijn onderzoek verrichtte bedanken voor de anderhalf jaar dat ik bij jullie mee mocht 
draaien. Ik noem jullie namen hier niet, daar het onderzoek geanonimiseerd is. Dank 
voor de mogelijkheid die jullie me hebben geboden en de openheid waarmee jullie 
mij tegemoet traden, voor de interviews die ik met jullie mocht afnemen en voor de 
lessen die ik, vaak zonder opzet, verstoorde. Eveneens bedank ik alle ouders van de 
kinderen voor jullie toestemming anderhalf jaar bij jullie kinderen in de klas te zitten, 
hen te interviewen en te observeren, als ook voor alle gesprekken en interviews die 
ik met jullie zelf heb gehouden. Dat de interviews met jullie en met de leerkrachten 
van de school uiteindelijk niet in dit proefschrift terecht zijn gekomen, heeft niets met 
de kwaliteit van de door jullie gegenereerde informatie te maken: de gesprekken met 
jullie waren uiterst interessant en inzichtgevend. Uiteindelijk heb ik er echter voor 
gekozen het proefschrift volledig aan jullie kinderen en leerlingen te wijden. Tevens 
bedank ik, vanzelfsprekend, alle kinderen uit groep 6, later groep 8, voor de band die 
ik met jullie op mocht bouwen, voor alle opdrachten die jullie voor mij uitvoerden en 
voor de vele gesprekken die we voerden. Ik heb jullie namen veranderd in dit proef-
schrift. Het is waarschijnlijk dat jullie jezelf herkennen. Het spijt me dat ik dat niet 
kan vermijden. Ik hoop dat jullie lezen dat ik met dezelfde betrokkenheid over jullie 
schrijf als waarmee ik bij jullie in de klas zat. In al die jaren zijn jullie niet uit mijn 
gedachten geweest. Inmiddels zijn jullie veertien jaar ouder geworden en ongeveer 
even oud als ik toen ik bij jullie in de klas onderzoek deed.
 Bijna tot slot gaat mijn dank uit naar mijn twee nimfen Irene Stengs en Milena 
Veenis, die alle fases en dus ook alle hoofdstukken van dit proefschrift niet alleen als 
vriendinnen meemaakten, maar ook inhoudelijk van commentaar voorzagen. Jullie 
zijn me ongelooflijk tot steun en hulp geweest. Lieve Irene, je bent me zo dierbaar, ik 
verheug me op nog vele jaren vriendschap zonder mijn nog te schrijven proefschrift! 
Lieve Miel, zonder jou was ik verdronken in alle ambivalenties die mijn leven binnen-
kwamen en die mijn proefschrift naar voren bracht. Ik zou niet weten wat ik zonder 
jouw vriendschap moest.
 Tot slot, en hier geldt zeker last but not least, bedank ik mijn lieve grote dappere  rid-
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derzoon Daniël, voor je geduld. Vanaf de eerste dag van mijn veldwerk hobbelde je 
mee in mijn buik. In al die jaren erna betekende mijn proefschrift dat ik vaak van 
huis was. En ja Daan, belofte maakt schuld: je vermoedde dat ik extra lang over het 
schrijven deed om door te kunnen gaan met roken. Ik beloofde dat het einde van dit 
proefschrift het einde van roken zou betekenen… Nu staat het zwart op wit.
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