
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Speaking of reading: The role of basic auditory and speech processing in the
manifestation of dyslexia in children at familial risk

Hakvoort, B.E.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hakvoort, B. E. (2016). Speaking of reading: The role of basic auditory and speech
processing in the manifestation of dyslexia in children at familial risk. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/speaking-of-reading-the-role-of-basic-auditory-and-speech-processing-in-the-manifestation-of-dyslexia-in-children-at-familial-risk(a0d706a8-0c11-4e06-a3c7-36f4a3159b42).html


 

142 

 

Dagge bedankt zij, da witte… 

Graag wil ik via deze weg enige persoonlijke aandacht geven aan behoorlijk wat mensen, die 

op de een of andere manier hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. 

Allereerst wil ik alle kinderen (inmiddels alweer tieners) die deelgenomen hebben aan het 

Dutch Dyslexia Programme bedanken. Zonder jullie was dit proefschrift er niet geweest. 

Veel dank voor jullie inzet tijdens de testsessies, voor jullie gezelligheid en voor jullie trouw 

– die is al levenslang! Keer op keer stonden jullie en jullie ouders voor mij en mijn collega’s 

klaar. Aan alle ouders ook mijn grote dank. Zulke fijne proefpersonen wens ik iedere 

onderzoeker toe. 

Dan de “officials”. Dank aan mijn promotor Aryan. Zonder jouw vertrouwen, naar 

aanleiding van een sollicitatieprocedure die begon in Groningen, had ik hier nooit gestaan. 

Dank voor je input tijdens mijn traject. Dank ook aan mijn promotor Ben. Weliswaar op 

afstand in het hoge noorden, maar fijn dat ik altijd bij je terecht kon voor vragen. 

Commissieleden Judith, Frank, Maurits, Ludo en Peter, fijn dat jullie de tijd hebben 

genomen mijn proefschrift te lezen en om te opponeren. Aan Peter en Helma: ontzettend 

bedankt voor de interesse die jullie altijd in mij hebben getoond de afgelopen vier jaar. 

Groningse collega’s Natasha en Ellie, bedankt voor de prettige samenwerking. En 

natuurlijk mijn begeleider Titia. Mijn nerdniveau is dankzij jouw geweldige ERP kennis 

naar een hoger level getild. Dank voor alle goede besprekingen, het fijne contact, de extra 

hersencel die je me gaf, en de gezelligheid de afgelopen vier jaar. Ik puzzel rustig verder, 

zowel met data als met stukjes . 

Er zijn een aantal mensen die ervoor gezorgd hebben dat ik een carrière in de wetenschap 

überhaupt ben gaan overwegen. Op University College Utrecht waren dat Rosemary en 

Jocelyn. Dankzij jullie inspiratievolle lectures en fijne persoonlijke begeleiding gaven jullie 

mij het zetje richting de linguïstiek. Frank, jouw rol was ook ontzettend belangrijk. Je was 

betrokken bij mijn bachelor- én masterscriptie, en je gaf me een baan in het Babylab tijdens 

mijn research master. Jouw vertrouwen in mijn kunnen heeft altijd veel voor me betekend. 

Dankjewel. En natuurlijk Elise. Lieve Elise, ik zie een soort rode draad in mijn academische 

carrière. Ik verzamelde data voor de nameting van jouw promotieonderzoek tijdens mijn 

bachelor. Ik schreef mijn masterscriptie onder jouw begeleiding na een geweldige tijd in het 

Babylab. En later kwam jij bij de UvA werken terwijl ik daar aan het promoveren was. Ik 

ben je ontzettend dankbaar voor je ontembare enthousiasme, je luisterende oor, je 
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flexibiliteit (8:00 meetings in Voorburg, why not) en je waardevolle kritische blik. Het 

bolletje met rode draad is wat mij betreft nog lang niet op – en Lot heeft anders nog wel een 

voorraadje liggen . 

Mijn collega’s hebben er voor gezorgd dat ik me thuis ben gaan voelen op de UvA. Graag 

wil ik dus Suzanne (Sjakie!), Lisette, Gabriël, Mark, Sanne, Anna, Haytske, Elsje, mijn 

kamergenoten in D8.12, en alle andere collega’s bij POWL bedanken. En, een universiteit is 

natuurlijk geen universiteit zonder studenten. Een speciaal bedankje gaat dan ook uit naar 

masterstudenten Els, Linda, Leonie, Floor, en, last but not least, Wendelien. Dank jullie wel 

voor jullie hulp met de dataverzameling voor mijn project. 

Collega’s binnen mijn onderzoeksgroep, lieve lieve lieve lieve lieve OLPeople van het eerste 

uur en van later, dankzij jullie is mijn tijd op de UvA er een met een gouden randje.  

Bettina, roomie, dankjewel voor de fijne tijd in G0.07 en later. Je nauwkeurig getimede 

briljante opmerkingen en spionage-activiteiten (“oh, daar heb ik nog wel een filmpje van”) 

zorgen nog steeds voor een grijns op mijn gezicht. Marjolein, allerliefst vroegspook. Ik 

denk dat een van onze grootste successen is geweest dat we kasten een nieuwe functie 

hebben gegeven: Je kunt er namelijk ook zeer goed overheen hangen en kletsen met de 

achterbuurvrouw. Dank voor je gezelligheid en voor het immer uitwisselen van 

kattenverhalen – ish goed. Debora, d’n Debster! Jij bezit echt alle cruciale kenmerken van een 

gezelligheidsdiertje: 1) je leeft op bij het woord borrel 2) je wil het liefst altijd borrelen en 3) 

je hebt een bier-app. Ik zie enige overeenkomsten met mijn eigen gedrag. Dankjewel voor 

alle fijne gesprekken onder het genot van een biertje. En bij dat biertje horen borrelhapjes 

zonder inktvisringen – Roeter, bedankt! Dan Marloes. Marlie, bedankt voor het regelen, 

vooral die keren dat ik er niet om vroeg . Wat hebben we een lol gehad, op de UvA, in 

Breda, in Lunteren, in Eindhoven, in Hoogwoud, in Egmond… en natuurlijk in de keuken, 

cooking together, of together apart! If all else fails weet ik je te vinden voor dat 

cateringbedrijf. Adoptiezusje Maaike, fijn om jou er bij te hebben, zowel bij de gezellige 

dingen als bij de serieuze inhoudelijke besprekingen. Lieve eiland-buurvrouw Sietske, het 

Guildfordse orakel zat er met zijn voorspelling niet naast: wat een fijne toevoeging aan de 

club was jij! Ik heb erg veel zin in onze toekomstige, nader te bepalen BS projecten . Laat 

dat whiteboard maar komen. En dan onze nieuwste aanwinsten. Janneke, Jans, leuk dat een 

mede-UCer met bowlingtalent de UvA onveilig is komen maken. Alexander, zoals het 

klokje op de UvA tikt, zo tikt het nergens. Komt vast door de speciale Klepel! Loes, baas, 

‘nuff said . Met jullie erbij gaat de groep gezellige tijden tegemoet. Een speciaal bedankje 
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gaat ook uit naar Team Leverworst (in alle mogelijke samenstellingen): dank jullie wel voor 

onvergetelijke pubquizzes. En natuurlijk Madelon. Lieve Madelon, onmisbare M van BAM. 

De afgelopen 4 jaar hebben we niet alleen samen een artikel gepubliceerd als het duo 

spacetrees en letter****, maar ook, lief, leed en veel woordgrapjes gedeeld. Fijn om iemand 

op de UvA te hebben met wie ik zowel kan werken, als netwerken. Berry many important. I 

wanted to miss that for no gold. Ik ben blij dat jij als paranimf aan mijn zijde staat tijdens 

mijn verdediging. Proost op nog vele jaren BAM! … You’re welcome.  

Gelukkig ben ik er in geslaagd om buiten de UvA ook nog te leven, dankzij mijn geweldige 

vrienden en familie. Ruben, ook al woon jij in de schaduw van de Martinitoren en ik onder 

de Dom, het is fijn dat jij er altijd bent. Dank voor je altijd goede gezelschap. Djaina, lieve 

pinda, leuk dat we altijd zo goed kunnen praten over ons werkveld (of juist niet), met bier 

(of niet), binnen of buiten BT. Niels en Frederieke, jullie zijn mijn Utrechtse familie. Fijn dat 

de wijn altijd koud staat, zowel in goede als in slechte tijden. Fre, jij kent mij door en door. 

Ik ben blij dat je als mijn paranimf aan mijn zijde staat tijdens mijn verdediging. Mag je me 

daarna te kakken zetten – dat vertrouw ik je graag toe . Lieve andere vrienden bij wie de 

deur ook altijd voor me openstaat, Sanne, David, Femke, Nadia, Brechtje, Minette, Indra, 

Shos, Lieke, Annejet, Lili, Steph, en Julien, dank jullie wel voor jullie interesse, begrip en 

steun. 

Luc, Dorien, Marthe; als schoonfamilie kregen jullie ook het een en ander mee van mijn 

promotietraject. Dank voor jullie hartelijkheid, goede zorgen, en begrip als ik weer eens 

achter mijn laptop kroop in jullie gezelschap.  

Jan en Jessica, lieve broer en bellezus, dank voor alles. Dank in het bijzonder voor het lenen 

van jullie huis als ik kinderen kwam testen in Nijmegen. Het liefst zou ik iedere week bij 

jullie komen bowlen . Papa en mama, jullie zijn de beste. Met jullie steun in de rug is alles 

makkelijker. Van dit laatste ‘afstuderen’ maken we samen een feest. Dank jullie wel voor 

alles. Ik hou van jullie.  

En Charlotte, lieve Lotje. Bedankt voor alle steun, al je goede zorgen, je geduld en al het 

liefs, en niet te vergeten, voor alle hamsters op de cruciale momenten.1 De mistress2 is de 

deur uit hoor. All yours again.  

                                                      
1
 https://www.youtube.com/watch?v=WEWVSPMFKUc, de perfecte pick-me-up.  

2 Mijn proefschrift, a.k.a. “de mistress” voor intimi .  

https://www.youtube.com/watch?v=WEWVSPMFKUc
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