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Dankwoord

Als iemand me aan het begin van mijn studie Psychologie had verteld dat ik ooit AiO
zou worden bij Methodenleer, dan had ik die persoon hartelijk uitgelachen. Tijdens het
grootste gedeelte van mijn studie wilde ik AiO worden bij Klinische Psychologie: het
liefste wilde ik werken met forensische patiënten, en ik had daartoe al stage gelopen in
de Van der Hoevenkliniek in Utrecht. Maar in de laatste fase van de research master
raakte ik steeds meer gëınteresseerd in theoretische en methodologische vraagstukken.
Precies op dat moment kreeg Denny een Vidi beurs voor een onderzoeksproject naar
psychologische fenomenen als netwerken. Ik had stiekem nog nooit van Denny gehoord
maar Eric-Jan - wiens onderwijsassistent ik op dat moment was - vond dat ik maar
eens bij Denny moest binnenstappen en dirigeerde mij op een gegeven middag resoluut
Denny’s kamer in. Dankzij die welhaast letterlijke duw van EJ nam mijn beginnende
leven in academia een totaal andere wending dan ik ooit voor mogelijk had gehouden; en
het is de beste wending geweest die ik me maar had kunnen wensen.

Ik vind het moeilijk om de precieze woorden te vinden om je te bedanken Denny,
want wat je voor me hebt betekend, gaat een stuk verder dan dat je mijn AiO tijd
fijn begeleid hebt: je bent niet zozeer mijn begeleider geweest als wel mijn mentor,
inspirator en grote voorbeeld. Je kan als geen ander iets opmerken of een vraag stellen,
ogenschijnlijk terloops, waarvan ik de diepere betekenis of significantie pas begreep nadat
ik er minimaal een week in totale vertwijfeling en ontreddering over had nagedacht. Dat
soort opmerkingen en vragen hebben me zo enorm gëınspireerd om de grenzen van wat
ik dacht dat ik kon op te zoeken; en deze grenzen een klein stukje te verleggen. En die
grenzen kon ik ook verleggen omdat je me altijd de ruimte hebt gegeven om mijn eigen
ideeën te ontwikkelen en me alle mogelijkheden hebt geboden om mijn methodologische
kennis te verdiepen. Al zal ik nooit, echt nooit, een verwassen t-shirt van de Math Psych
conferentie uit 1996 dragen, dankzij jou ben en voel ik me nu een methodoloog. Ik dank
je ook zeer voor wat je me hebt geleerd op het menselijke vlak: niet alleen herinner ik
me hoe meelevend en begripvol je was op momenten dat ik het moeilijk had, maar ook
heb je me laten zien hoe belangrijk het is om de kwaliteiten van een ieder te herkennen
en te waarderen. Ik zal het nauw samenwerken met jou enorm missen.

Als Han “nog een klein dingetje”heeft over een paper dat je van plan bent om op
te sturen, dan kan je er gevoeglijk van uit gaan dat je minimaal een week bezig bent
met het reviseren van dat paper. Ik dank je, Han, voor al die ‘kleine’ dingetjes die me
altijd scherp hielden en me dwongen om een nog beter paper te schrijven. Ook ben
ik je bijzonder dankbaar voor de manier waarop je leiding geeft aan onze vakgroep: je
hebt oog voor ieders belangen, en je weet als geen ander hoe je mensen in stelling moet
brengen voor verdere posities in academia. Ik heb mijn huidige baan voor een belangrijk
deel aan jou te danken.

Ik dank alle overige leden van de promotiecommissie zeer voor het lezen en beoorde-
len van mijn proefschrift. Marten, ik koester mooie herinneringen aan de legendarische
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‘Orchard sessions’. EJ, ik ben heel blij dat je me bijna in Denny’s kamer geduwd hebt in
2007, en ik denk met veel plezier terug aan al onze gezellige borrels en etentjes. Sophie,
je maakt me ontzettend aan het lachen; dank voor alle gezellige theekransjes, ik hoop
dat er nog vele gaan volgen.

Het was een voorrecht om te mogen werken met een keur aan interessante, inspire-
rende en gezellige collega’s. In het bijzonder denk ik met een grote glimlach terug aan
mijn oude ‘roomies’: Dylan (mijn Breezer-partner-in-crime en de gezelligste psychometri-
cus die ik ken), Don (“That’s gooood” en andere Peanut gekkigheid op de vrijdagmiddag,
en de bedenker van een passende bijnaam voor ondergetekende), en Ruud (de minst luid-
ruchtige van A5.02, staat altijd garant voor diepgaande discussies en flauwe grappen, en
geneerde zich totaal niet om een koptelefoon op te zetten om te ontsnappen aan geklets
van ondergetekende). Mariska, dank je wel dat je me gëınspireerd hebt om een goede
docent te willen zijn; en ik mis je groenten, stijlvolle pumps, warmte en agenda op vier
A4-tjes nog zeer regelmatig. Marjan, dank je voor je vriendschap: onze urenlange ge-
sprekken over werk maar ook over onze kinderen zijn me zeer veel waard; en samen met
Josine heb je me door de laatste zware maanden van mijn AiO tijd gesleept.

I owe a great deal to all the wonderful people that I met and worked with during my
stay at VATSPUD in Richmond, Virginia. Dear Dawn, Shaunna, Brad, Liz, Ananda,
Daniel, Mike, and many others: thank you for all your kindness, manicures, great eve-
nings with loads of laughter and good food, cupcakes, champaign cocktails and dancing;
thanks to you Richmond is one of the few places that I call home. Steve, thank you for
the numerous times that you helped me out (from airport pick ups to fitting complex
factor models) and for the many - sometimes pretty fierce - discussions about the nature
of psychological phenomena. Ken, most of what I think I know about psychiatry, I know
it because you taught me. I’m so thankful for the many hours we spent in your office
during which you shared not only your knowledge and experience with me; but also your
passion for the twin study, you reminded me of the significance of the individual people
behind the numbers in my data file. I also have fond memories of the wonderful Thanks-
giving dinner I shared with you and your family, and of the afternoon we spent in the
movie theater during the French film festival. Thank you.

Ik heb fantastische vrienden: veel dank voor alle gesprekken, feestjes, uithuilschou-
ders, kaufrausches, grappen en grollen. Over twee vrienden in het bijzonder wil ik nog
iets meer zeggen, mijn paranimfen Eveline en Rogier. Eveline, je bent een van mijn
allerliefste vriendinnetjes: je hebt mij door diepe dalen geholpen maar ook op de pieken
ben je er altijd bij (ik zeg bijvoorbeeld Naughty by Night en laat het daar verder bij). Je
maakt me vrolijk, je bent een prachtmens, van buiten en van binnen. Rogier, je bent een
ontzettend grappige, slimme, gezellige maar bovenal buitengewoon goede vriend; ik denk
bijvoorbeeld aan ons gezamenlijke tripje naar Washington waar jij mij, net zwanger en
vreselijk misselijk, middels taxi’s en tussenstops in winkels waar mannen niet van hou-
den, door de stad heen hebt geloodst. Maar ook zal ik nooit vergeten hoe je me gesteund
hebt toen ik aan huis was gekluisterd door mijn rug. Ik heb jou, Anne-Laura en Flynn
voor altijd in mijn hart gesloten.

Lieve mama, jij hebt me geleerd om onbaatzuchtig te zijn, om het goede in mensen
te zien en wat het betekent om je echt met hart en ziel ergens voor in te zetten. Ik was
niet waar ik nu ben zonder jou. En ik geef toe dat je toch gelijk had: Wijsheid komt met de jaren.
Ik hoop nog heel lang van je te mogen leren: je t’aime. Casper: liefde van mijn leven en
mijn allerbeste vriend. Dank voor onze liefde, gezelligheid, en voor al die avonden dat je
me mijn gang hebt laten gaan op mijn laptop; en voor alle momenten dat je me van deze
zelfde laptop hebt weten los te weken. Het leven is een feest met jou. Liefste Isa Nora,
het leven is zoveel mooier sinds ik door jouw bril mag meekijken naar de wereld; het is
een voorrecht om jouw moeder te zijn.
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Allerliefste papa, wat ben ik verdrietig omdat je nooit zal weten dat het me gelukt
is, dat ik een proefschrift heb afgeleverd. Ik ben een athëıst in hart en nieren maar soms,
op dit soort momenten, hoop ik vurig dat jij op een of andere manier mee kan kijken;
zodat je kan zien dat ik, ondanks dat ik je nog iedere dag vreselijk mis, mijn dromen
probeer te verwezenlijken. Ik draag dit proefschrift aan je op en dank je voor alles wat
je me gegeven hebt. Aye aye, sir.

Angélique
Amsterdam, juli 2013


