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Dankwoord

Zonder de hulp van vele, vele anderen zou dit project nooit zijn geslaagd. 
Daarom ben ik erg blij dat ik vanaf deze plek een dankwoord kan uitspreken. 
Allereerst een speciaal woord van ‘tank’ aan de Provinsje Fryslân, die het pro-
ject financieel mogelijk heeft gemaakt. Verder ben ik de Fryske Akademy en de 
Universiteit van Amsterdam veel dank verschuldigd. En natuurlijk mogen ook 
mijn begeleiders niet vergeten worden: Folkert Kuiken, René Jorna en Edwin 
Klinkenberg.

Folkert, voor één keer in jouw ‘memmetaal’, het Bildts (al heb ik hier 
wel wat hulp bij gehad). Bedankt foor al dyn fertrouwen, steun en positive 
feedback. Dou waarst der fan begin tot eand, lâns de sijlyn en in ’t feld. At ’t 
noadig waar stuurdest my bij. Ik kin my gyn betere en ok gyn leukere coach 
bedinke, och soa bedankt. Ik sien met ’n soad plesier op ôns samenwerking 
werom en fyn ’t jammer dat die nou ôflopen is.

René, door jouw systematische aanpak werd mijn onderzoek duidelijker 
van vorm. Ineens werd ik gedwongen tot het opstellen van een conceptueel 
model, gebruikelijk in de sociale psychologie, iets minder gangbaar in de taal-
wetenschap. Maar vanuit het model werd mijn vraagstelling helderder en kon 
ik concrete hypotheses opstellen. Bovendien zette je me steeds aan tot schrij-
ven. Soms frustrerend, maar wel een goede stok achter de deur. Hartelijk dank 
voor jouw inzet!

Edwin, heel erg bedankt voor alle hulp! Jouw ervaring bij de testadap-
taties was onmisbaar, evenals jouw expertise met betrekking tot de metho-
dologie en de statistiek. Op een gegeven moment was jouw hele gezin zelfs 
betrokken bij mijn onderzoek: we konden met jullie zoon de testafname oefe-
nen en jouw vriendin was een van de testassistentes. Het is dat jullie dochter 
pas geboren is nadat de dataverzameling was afgerond, maar anders... Het was 
altijd erg plezierig samenwerken en ik zal onze goede gesprekken, al dan niet 
werkgerelateerd, niet vergeten.



Een onderzoek kan niet zonder studie-objecten. Daarom wil ik alle peu-
ters bedanken die aan dit onderzoek hebben meegedaan. De ouders en peuter-
leidsters ook hartelijk dank, jullie kregen iedere testronde weer een lange vra-
genlijst voorgeschoteld. Extra dank ben ik verschuldigd aan de leidsters omdat 
we altijd welkom waren op de peuterspeelzalen. Jullie hadden ons nogal eens 
over de vloer! Tige tank!

De dataverzameling was nooit zo volledig geweest zonder de hulp van 
mijn testassistentes Irene Brinkman, Maaike Denissen, Brenda Kuipers, Marita 
Oosterheerd en Tineke Smeding die samen met mij alle kinderen in het Fries 
of het Nederlands testten. Dat heeft soms de nodige creativiteit en zweetdrup-
pels gekost, vooral als een peuter niet mee wilde werken! Tineke Visser en 
Marita Oosterheerd hebben alle participanten getest in de non-verbale intelli-
gentie. Kobe Flapper en Tineke Visser hebben geholpen met de data-invoer. Bij 
het transcriberen heb ik hulp gehad van Maaike Andringa, Tsjomme Dijkstra, 
Monique de Graaf en Pleuni Postma. Hierbij moet ik Monique de Graaf nog 
speciaal even noemen, want zij heeft een enorme pluim verdiend met al haar 
transcribeerwerk! Zelfs toen ik met de opnames van een extra kind naar je 
toe kwam, gaf je geen kik en werkte je hard door. Top! Iedereen hertlik tank/
hartelijk dank voor alle assistentie!

Fansels ek in wurd fan tank oan al myn âld-kollega’s op ’e Fryske 
 Akademy: tige tank foar jim gesellichheid! Marrit, in bettere keamergenoat 
koe ik my net winskje. De tiid mei dy sil my altyd by bliuwe! En ook de oud-
collega’s bij de UvA mogen niet vergeten worden. Hartelijk dank! Met name 
ook dank aan de leden van onderzoeksgroep CASLA voor jullie inspiratie, 
discussies en goede adviezen.

Verder wil ik uitgeverij Bohn, Stafleu en Van Loghum, Liesbeth 
 Schlichting en Henk Lutje Spelberg bedanken voor het gebruiken van de (toen 
nog niet uitgegeven) versie van de subtest Woordontwikkeling in ons onderzoek. 
Heel erg bedankt hiervoor! Tevens een woord van dank aan Eric  Hoekstra en 
Arjen Versloot voor hun taalkundige hulp bij de testadaptatie van de Friese 
woordenschattests.



Renée van Bezooijen wil ik graag bedanken voor het proeflezen van 
het introductie-hoofdstuk. Jouw kritische blik en commentaar leverde een 
waardevolle bijdrage. Henk Guldemond wil ik graag nog speciaal bedanken 
voor zijn geweldige hulp bij de multilevel analyse. Bernie van Ruijven bedankt 
voor alle hulp tijdens de opstart van het project! Myn paranimfen Marrit en 
Grytsje tankje ik foar alle help om ’e promoasje hinne. Grytsje, do nochris ek-
stra tank foar alle help tidens it projekt en dyn lústerjend ear. Tevens bedank 
ik de promotiecommissie voor de tijd en moeite die ze hebben genomen om 
mijn proefschrift te beoordelen. Dank, tank, thanks!

Ta eintsjebeslút in wurd oan famylje en freonen. Jim ha miskien net 
direkt in bijdrage levere oan dit proefskrift, mar nettemin binne jim der 
 geandewei wol altyd foar my west. By de súksessen, bygelyks om te fieren 
dat ik sprekke mocht op in grut ynternasjonaal kongres, mar ek doe’t it wat 
minder gong. Yn it bysûnder wol ik my graach rjochtje oan myn âlden. Tank 
foar jim steun en de soarch foar Perro yn ’e skriuwfaze en at ik werris op ’n 
paad wie. Geweldich dat jim my sa stipe ha! Tank!


