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VOORWOORD 

 

 

Toen ik in 2006 als kersverse onderzoeker aan dit proefschrift begon had ik net mijn 
eerste stapjes gezet in de onderwijspraktijk als docent geschiedenis. Ik kwam terecht 
in de andere kant van het verhaal en werd een wetenschapper die zich ging verdie-
pen in de theorie. Vele mensen ben ik dankbaar voor hun rol in dit verhaal dat zich 
afspeelde in theorie en praktijk. 

De hoofdrol hebben mijn promotoren Bernadette en Carla gespeeld. Zij hebben 
me geleerd om te gaan met de rol van onderzoeker door me een boeiend en uitda-
gend vraagstuk voor te leggen: vragen stellen bij geschiedenis. Dit is het thema waar 
ik de afgelopen jaren met veel plezier aan heb gewerkt. Carla, bedankt voor je 
enorme inzet bij het onderzoekswerk en voor de prettige en inspirerende gesprekken 
die we over dit onderzoek voerden. Je was altijd bereikbaar voor feedback en hebt 
me gestimuleerd zorgvuldig en bedachtzaam te werk te gaan. Bernadette, dank voor 
de persoonlijke begeleiding en de wijze lessen. Je vrolijke en opgewekte stijl van 
begeleiden is erg belangrijk voor me geweest. Samen zijn jullie een geweldig bege-
leidingskoppel dat me veel vrijheid heeft gegeven en op de juiste momenten knopen 
heeft doorgehakt. Mijn carrière in de wetenschap had niet beter kunnen beginnen. 

Op de achtergrond, maar zeker niet minder aanwezig, hebben Jannet en Gonny 
me concreet bijgestaan. Grote dank voor de hulp bij het analyseren van data en 
schrijven van artikelen en vooral voor het luisterend oor en gezelligheid. Overige 
leden van het Ozeg: Rijkje, Lenie, Monique, Sonia, Inge en Marc, dank voor de 
steun en collegialiteit. 

Jantina, je hebt lange tijd met mij de kamer gedeeld (geen gemakkelijke opgave). 
Bedankt voor de gezelligheid en het delen van lief en leed, ook ná ‘sluitingstijd’. 
Dank aan alle andere medepromovendi bij wie ik kon binnenvallen en die me gezel-
schap hielden tijdens de lunch en borrels. Talita, Maartje, Jaap, Anne, Annoesjka, 
Sonia, Ellen, Hessel, Bram, Phuong Nam, Tatiana en Mayke: dank voor de fijne 
gesprekken. Wilfried, dank voor je hulp met statistiek. Mariëlle, bedankt voor het 
verzorgen van stijl, relativering en samenhang in dit theoretische verhaal. 

De praktische kant van dit verhaal over vragen stellen kon nooit worden verteld 
zonder de geschiedenisdocenten van wie ik hun HAVO 4 mocht ‘lenen’ voor dit 



   

onderzoek. Maartje, Maud, Arnoud, Huub, Lia, Wim, Rob, Jolien, Tristan, Carlien 
en Tessa, dank voor het meedenken, het enthousiasme en de soepele organisatie op 
school. 

De vakdidactici geschiedenis ben ik dankbaar voor hun steun en voor het feit dat 
ik zo vanzelfsprekend ben opgenomen in hun ‘gilde’ in de onderwijspraktijk. Jan, 
bedankt voor de coaching bij het BKO-traject. Marc, Marcel, Huub, Gerhard, Daph-
ne en Brenda, dank voor de prettige samenwerking op het ILO. Tevens dank aan de 
vakdidactici en onderzoekers op andere plekken. Harry, mede door jou ben ik be-
gonnen aan dit verhaal, dank voor de support en de ‘good times’ in de VS. Arnoud, 
Jan, Arie, Janneke, Bjorn, Hanneke, Paul, Tim, Geerte en Alexander dank voor de 
inspirerende gesprekken over het geschiedenisonderwijs. Elise en Stephan, met wie 
ik nu een kamer in het ICLON deel, dank voor de steun en samenwerking in de af-
gelopen maanden. Ook de andere nieuwe collega’s op het ICLON, dank voor jullie 
betrokkenheid en het meeleven met de laatste loodjes van het proefschrift. Ik hoop 
met jullie allemaal verder te schrijven aan een volgend verhaal. Zowel de docenten 
als onderzoekers hebben me op een prettige manier opgenomen in het team. Nu het 
proefschrift af is hoop ik meer tijd voor jullie te krijgen. 
 
Familie en vrienden, dank voor jullie vertrouwen, bewondering en betrokkenheid. 
Een goed verhaal heeft tussen de regels altijd een diepere betekenis. Pa en ma: van 
jullie heb ik geleerd op eigen benen te staan, hard te werken en vol te houden. Zon-
der dat was dit verhaal nooit tot een goed einde gekomen. Jacomien en paranimf 
Pieter, onze band is de laatste jaren steeds sterker geworden, ondanks dat we op ver-
schillende plekken wonen. Jullie hebben me heel erg gesteund bij dit werk en me 
van goed en oprecht advies voorzien. Oma, bedankt dat ik zo nu en dan in Zaamslag 
kon komen typen (en eten). Leo en Anne-Marie, dank voor het meelezen en meele-
ven. Matthijs, ‘super relaxt’ dat je op mijn kamer op het ILO protocollen kwam uit-
werken. Ramon, dank voor je respect en je vriendschap (en voor het paranimfen). 
Gijs, Rob, Harmen, Oskar, Matthijs, dank voor de broodnodige afleiding. 

Hanneke, jij hebt me belangeloos gevolgd op dit Amsterdamse avontuur en bent 
nooit van mijn zijde geweken. Toen ik in 2007 voor het eerst een weekje weg was 
op conferentie, kocht je een kat. Verstandig, want vele conferenties volgden. Nu 
draag je een extra reden om thuis te blijven: een nieuw hoofdstuk in het verhaal van 
ons leven. Een verhaal dat hopelijk eindigt met lang en gelukkig. 
 




