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Dankwoord 

Dankwoord 
Het lijkt de dag van gisteren dat ik een nieuw document opende, het 

opsloeg als ‘proefschrift.parigger.versie1’ en aan het schrijven sloeg. 

Ik schreef mijn curriculum vitae, en als een tevreden mens ging ik 

naar huis. Wist ik veel wat er nog zou volgen. Nu ligt er een 

proefschrift waar ik blij mee ben, maar ik weet dat ik het zonder de 

hulp van velen die me na staan niet had kunnen schrijven. Die wil ik 

hier bedanken.  

 

Mijn promotor, Anne Baker. Als ik aan je denk, schiet vaak het beeld 

van een leeuwin door me heen. Je zorgde dat ik voortgang maakte, 

maar ook zorgde je voor mij en als het nodig was, sprong je altijd 

voor me op de bres. Wat me ook dwarsboomde, het kwam in orde 

als ik het met jou had gedeeld. Dat delen, niet van dingen die goed 

gaan, maar juist van dingen die niet goed gaan, heb ik moeten leren, 

en dat heb ik van jou geleerd. Jan de Jong, mijn copromotor. Jouw 

lijfspreuk zat mij als gegoten, en die heb ik dan ook snel van je 

overgenomen: work hard, play hard. De ene avond konden we naar 

muziek staan luisteren (en wat heb ik dankzij jou veel leuke bandjes 

leren kennen), terwijl we de volgende morgen toch echt nog heel 

zinnige dingen over mijn proefschrift konden uitwisselen. Anne en 

Jan, ik ben zo vaak zo dankbaar geweest dat juist jullie me 

begeleidden, jullie vulden elkaar zo goed aan, dankjulliewel. 
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I am truly honoured to have Hilde Geurts, Agnes Lukács, Michiel van 

Lambalgen, Petra Schulz and Rosemary Tannock in my committee. I am 

very grateful for their thorough reading of my manuscript and for the 

valuable comments they made.  

 

De kinderen die ik testte – wat een plezier heb ik met ze gehad. Ik 

herinner me ze nog allemaal, want het waren er wel veel, maar ik zag 

ze vrij lang, verspreid over meerdere dagen. Ik vraag me nog 

regelmatig af hoe het met ze is. Zonder de kinderen en hun ouders 

had dit onderzoek nooit kunnen plaatsvinden. Sommige ouders 

moesten ver reizen, of ontvingen mij thuis en ik vond het bijzonder 

dat ze dat zomaar deden, vooral om uiteindelijk, hopelijk, weer 

andere kinderen iets verder te kunnen helpen. De kinderen vinden 

was nog helemaal niet zo gemakkelijk trouwens. Dank dus ook aan 

de scholen en instellingen waar ik kinderen mocht werven (die ik om 

redenen van privacy niet bij naam noem), en waar medewerkers 

onvermoeibaar met me meezochten en me daarna bovendien een 

fijne tijdelijke werkplek boden.  

 

Met Margot Rozendaal, Eva van Lier en Lotte Henrichs heb ik lief en 

leed gedeeld. De vier musketiers waren we, onderweg op het 

onderzoeksveld. Margot, mijn collega, mijn nichtje, en vooral: mijn 

maatje. Jarenlang deelden we een kamer, en waren we thuis bij 

elkaar; met de thee, de planten, het luisterspel en zo veel meer. Ik 

hoor je nog proesten toen ik zo tevreden was over de eerste woorden 

in mijn manuscript – jij was toen al bijna klaar, en wist al beter. 

Ongelooflijk wat we samen allemaal hebben meegemaakt, en hoever 

we ondertussen gekomen zijn. Eva, voor jou heb ik veel 

bewondering, je bent een echte wetenschapper. Je kiest misschien 

niet altijd de makkelijkste weg, maar hebt wel de moed juist die te 

bewandelen. En Lotte, in jou vond ik een gelijkgestemde geest. Je 

hebt aan een half woord genoeg om te begrijpen hoe het met me 
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gaat. Praten met jou helpt me dingen helderder te krijgen. Wat fijn 

dat jij mijn paranimf wilt zijn.  

 Zowel op werk- als op persoonlijk gebied kon ik gelukkig ook 

veel delen met andere promovendi, zoals Titia Benders, Akke de 

Blauw, Marian Erkelens, Marcel Giezen, Aude Laloi, Marije Michel, 

Antje Orgassa, Daniela Poli!enská, Joke Schuit en Niels Smit. Wat 

fijn dat jullie met hetzelfde bezig waren als ik en dat we samen waren 

bij de aan de lopende band georganiseerde activiteiten, die 

natuurlijk altijd een hoger doel dienden: borrels, 

redactievergaderingen, leesgroepen, sinterklaasvieringen, 

intervisies, zomer- en winterscholen, onder-zoeksgroepen, te veel 

om op te noemen.  

 Verder had ik vijf onovertroffen stagiaires, die me enorm 

geholpen hebben: Floor Landa, Loes Bazen, Iris Duinmeijer, Wendy 

Boel-houwer en Willemijn Dijkhuizen. Ik heb genoten van de 

gezelligheid die jullie meebrachten.   

 

Kees Hengeveld, de huidige directeur van het ACLC, ken ik al sinds 

ik ging studeren, en ik wil hem danken voor alle ruimte die hij me 

gaf. Met Fred Weerman voerde ik mijn voortgangsgesprekken, en 

door zijn positieve benadering voelde ik me vaak gesterkt. Ingrid van 

Alphen, Hans den Besten, Claudia Blankenstijn, Beppie van de 

Bogaerde, Margriet Heim, Jan Hulstijn, Nivja de Jong, Kino 

Jansonius, Roland Pfau, Ron Prins, Judith Rispens, Marja Roelofs, 

Annette Scheper, Rob Schoonen, Marijke Scheffener, Mirjam van 

Staden, Norval Smith, Tuba Yarbay Duman en Hedde Zeijlstra 

hebben, elk op hun eigen manier, ook een grote rol gespeeld in mijn 

promoverend leven. Afgezien van collega’s op de UvA leerde ik 

natuurlijk ook op andere universiteiten veel mensen kennen die me 

met raad en daad hebben bijgestaan, zoals Jeroen Aarssen, Elise de 

Bree, Mariëtte Huizinga, Mieke Ketelaars en Marieke van Riessen 
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binnen de landsgrenzen, en Nicola Botting, Elena Lieven, Sean 

Redmond en Nikolitsa Stathopoulou daarbuiten.  

Er is een tijd geweest dat Margot en ik op de vijfde verdieping van 

het Bungehuis vertoefden, terwijl de meeste collega’s van 

taalwetenschap twee verdiepingen lager kantoor hielden. Gelukkig 

hadden we de slavisten, en dan met name Kees Mercks, Wim 

Honselaar, Philip Westbroek en Janette Sampimon, die ons heel 

vanzelfsprekend in hun midden opnamen. En als ik dan toch 

‘afdaalde’, kon ik altijd ook op de vierde bij Els Verheugd-Daatzelaar 

en op de derde bij Gerdien Kerssies en Elly van den Berge terecht.  

 

Saskia Stehouwer, jij verzorgde, samen met Peter van Wonderen, de 

editing en lay-out van dit proefschift, waarvoor mijn grote dank. Het 

ziet er zo mooi uit. Ik hoop jou, en mijn andere vriend(inn)en, die 

zo’n grote rol spelen in mijn leven, weer veel vaker te zien. David 

Colmer, jou wil ik bedanken voor je prachtige vertaling van het 

gedicht voor in dit proefschrift.  

 

Evelien Parigger, mijn paranimf, en zoveel meer. Door de jaren heen 

was jij er onvoorwaardelijk voor me, precies op de momenten die er 

het meest toe deden. Tijdens de verdediging sta je naast me, maar 

eigenlijk sta je daar altijd al. Dankjewel. Dank ook aan de andere 

leden van mijn familie, waarin ik me zo geborgen voel.  

 

Jan Willem en Marianne Parigger, mijn lieve ouders, door jullie ben 

ik geworden wie ik nu ben, en zonder jullie had ik dit proefschrift 

niet kunnen schrijven. Het is heerlijk te weten dat jullie zo in me 

geloven. Herman Parigger, mijn broer, ik mis je, kom maar gauw 

terug met Sonja en jullie kindje. Carolien Parigger, mijn zus, goed 

dat ik jou en Hessel wel weer dicht bij me heb.  
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Tot slot, Thomas Möhlmann, mijn man. Weet ‘dat pas als jij het zegt 

ik besta, dat ik me/ zonder jouw woorden geen raad zou weten’. Ik 

hou van je.  
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