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DANKWOORD (ACKNOWLEDGEMENTS IN DUTCH) 
 
Het kan niet genoeg benadrukt worden dat er veel mensen zijn die – al dan 
niet bewust – een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van dit 
proefschrift. Hierbij wil ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de 
afronding van het promotietraject, of die de tijd die ervoor nodig was 
draaglijker heeft gemaakt van harte bedanken. 
 Als eerste wil ik me richten tot Frieda Heyting die als promotor 
mij de gelegenheid heeft geboden dit promotietraject in te gaan en die mij 
tot het allerlaatste moment zeer intensief heeft begeleid. Frieda, wat ik van 
jou heb geleerd van het moment dat ik student was tot aan de laatste 
contacten rond de afronding van het proefschrift reikt veel verder dan ons 
vakgebied. Het arbeidsethos en morele verantwoordelijkheidsbesef dat jij 
aan de dag hebt gelegd in de uitoefening van je vak heeft mij altijd enorm 
geïnspireerd. Dat je zelfs tot ver in je emeritaat bereid bent geweest om 
zoveel tijd en energie te steken in de begeleiding van mijn onderzoek is 
heel bijzonder en bewonderenswaardig. Voor al deze zaken, het vertrou-
wen dat je in mij hebt gesteld en de persoonlijke steun die ik heb ervaren 
bij de afronding van dit zware proces kan ik je niet genoeg bedanken. Jij 
bent het levende bewijs dat pragmatisme geen onverschilligheid impli-
ceert. Dat je niet als promotor vernoemd mag worden omdat je nu te lang 
met emeritaat bent spijt me enorm. 
 Mijn dank gaat ook uit naar Michael Merry, mijn (nieuwe) promo-
tor. Om pas in een laat stadium als promotor bij een promotieonderzoek 
betrokken te raken is gecompliceerd, zeker als de promovendus van me-
ning is dat het werk al zo goed als gedaan is. Michael, bedankt dat je 
bereid bent geweest om deze verantwoordelijkheid toch op je te nemen. 
Jouw kritische commentaar en onze discussies hebben mijn ogen geopend 
voor mogelijke bezwaren van inhoudelijke ‘tegenstanders’, hetgeen 
uiteindelijk ook heeft geresulteerd in een duidelijke verbetering van het 
proefschrift. 
 De leden van de promotiecommissie dank ik heel hartelijk voor de 
bereidheid om energie te steken in het lezen en beoordelen van het proef-
schrift en tijd vrij te maken om de promotieplechtigheid te kunnen bij-
wonen. 

Verder bedank ik de medeopvoedingsfilosofen waarmee ik gedu-
rende het onderzoeksproces in gesprek ben geweest over de opvoedings-
filosofie in het algemeen en mijn onderzoek in het bijzonder. Binnen de 
UvA ging het dan om Gert-Jan Vreeke, Jantine Hemrica en Katka 
Lepková. Gert-Jan, jij bent erg belangrijk geweest. In onze gesprekken 
kon ik mijn gedachten toetsen en aanscherpen. Je fungeerde daarnaast 
vaak als welkome participant-mediator in de soms heftige discussies met 
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Frieda over het onderzoek. Maar bovenal heb je ervoor gezorgd dat ik het 
vertrouwen niet kwijtraakte als er stevige kritiek was op stukken die ik 
geschreven had. Jantine en Katka, zonder medepromovendi die dezelfde 
moeilijkheden als ik hebben ervaren had ik niet alleen lief en leed minder 
goed kunnen delen, maar had ik ook zeker minder gelachen. Buiten de 
UvA zijn de leden van het Vlaams-Nederlandse Kohnstammnetwerk voor 
wijsgerige en historische pedagogiek belangrijk geweest. Ik ben verschil-
lende leden erkentelijk voor hun kritisch commentaren op stukken die ik 
had geschreven. Daarnaast denk ik met heel veel plezier terug aan de min-
der formele momenten op en rond bijeenkomsten of congressen in 
Utrecht, Leuven, Madrid en Oxford. Onder het genot van wat drankjes 
met vakgenoten (vaak tot diep in de nacht) filosoferen, associëren, discus-
siëren en relativeren werkt niet alleen ontspannend, maar ook louterend. 

Een aantal collega’s die er mede voor hebben gezorgd dat ik het 
altijd goed naar mijn zin gehad op de UvA  wil ik met name noemen. In 
de eerste plaats de historici binnen de vakgroep grondslagen en geschie-
denis: Bernard Kruithof, Hugo Röling en in het bijzonder Ernst Mulder 
waarmee ik altijd heel prettig intensief heb kunnen samenwerken. Daar-
naast wil ik (destijds) medepromovendi Sophie, Reinoud, Jessica, Roos, 
Inge, Hester en Femke speciaal danken voor de plezierige momenten die 
we met elkaar hebben mogen beleven. 

Hogeschool Inholland dank ik voor de ondersteuning in de laatste 
fase van het onderzoek. Mijn dank gaat met name uit naar de mensen die 
deze ondersteuning hebben mogelijk gemaakt: Brecht van Schendel, 
Ingrid Feenstra, Lisette van der Poel, Janny van Tuyl en Marij Urlings. 

In het laatste gedeelte van dit dankwoord besteed ik aandacht aan 
de mensen in mijn persoonlijke leven die direct of indirect een bijdrage 
hebben geleverd, maar die ook in meer of mindere mate last hebben gehad 
van de worsteling die het schrijven van het proefschrift ook vaak was. 
 In de eerste plaats bedank ik al mijn vrienden in Amsterdam, 
Tilburg en Limburg, gewoonweg voor het feit dat ze vrienden zijn. Het 
ontroert mij regelmatig dat het blijkbaar mogelijk is om in je leven zulke 
fijne mensen om je heen te verzamelen. Met name noem ik mijn para-
nimfen Albert (want Appie mag niet meer), Rogier en Bas. Jullie maken al 
zo lang zo’n belangrijk deel uit van mijn leven; het doet me erg goed dat 
jullie deze rol willen vervullen. Verder moeten Mirjam en Stella genoemd 
worden, omdat ik mijn belofte dat zij paranimf mochten zijn niet ben 
nagekomen. Wat fijn dat wij vrijwel nooit over het proefschrift hoefden te 
praten. Jullie zijn echt fijne vriendinnetjes. De Takkeflikkers noem tot slot 
ook expliciet, omdat ik zeker gezeur krijg als ik dat niet doe. Mannen, 
hierbij wederom een vermelding in een proefschrift! 

Als pedagoog kun je de invloed van het ‘nest’ waar je ooit 
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uitgevlogen bent natuurlijk niet over het hoofd zien. Pap en mam, jullie 
hebben mij altijd mijn eigen keuzes laten maken en steunen mij nog altijd 
bij de dingen die ik doe. Dat biedt een basis van vertrouwen en de mo-
gelijkheid te ontdekken wat je kan en wat je wil. Dat ik de wil en durf heb 
gehad om aan dit project te beginnen en dat ik in staat ben geweest om het 
af te ronden heb ik voor een groot deel aan jullie te danken. Edwin, jij was 
de grote broer op de universiteit, dus uiteindelijk moest ik dat ook. De 
inhoudelijke discussies die we van jongs af aan hebben gevoerd hebben 
ontegenzeggelijk mijn denken gescherpt en mijn argumentatief vermogen 
mede gevormd. 

Eliska, van iedereen heb jij waarschijnlijk het meeste last gehad 
van alle negatieve kanten die ook aan het schrijven van dit proefschrift 
zaten. Vaak geen leuke avonden, weekenden, of vakanties, omdat ik dacht 
dat ik dan flink kon opschieten. Maar meer nog waarschijnlijk de passi-
viteit, negativiteit en afstandelijkheid, voortkomend uit schuldgevoel als 
ik toch weer minder had gedaan dan ik me had voorgenomen. Het is 
moeilijk te zeggen hoe dat alles onze relatie heeft beïnvloed. Wel kan ik 
zeggen dat ik heel blij ben dat wij elkaar ooit hebben leren kennen en jij 
weet dat dat niet alleen zo is omdat we samen zo’n geweldig dochter 
hebben. Je bent een geweldig mens en een hele toffe moeder. 

Annelies, de eerlijkheid gebied te zeggen dat dit proefschrift er 
waarschijnlijk niet had gelegen als wij elkaar niet waren tegengekomen in 
‘de Tramhalte’ op die carnavalszondag. Het is verbazingwekkend hoeveel 
rust en ik ervaar sinds wij samen zijn. Ik houd heel veel van je en heb veel 
zin om met jou allemaal nieuwe stappen te gaan zetten. 

Lize, dit proefschrift is opgedragen aan jou. Jij hebt er vaak van 
gebaald als ik weer aan mijn ‘boekje’ moest werken. Dat jij er bent heeft 
mij toch ook juist geïnspireerd om door te blijven gaan met schrijven en er 
in elk geval alles aan te doen om tot een afronding te komen. Ik verwacht 
niet dat je het ‘boekje’ ooit zult lezen, maar misschien doet alleen al het 
feit dat het geschreven is ‘voor Lize’ je in de toekomst af en toe 
glimlachen. Je bent een geweldige dochter! 




