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DDankwoord

Het leuke van het schrijven van een dankwoord is, naast natuurlijk 
iedereen bedanken, dat je de afgelopen drie jaar nog eens de revue laat 
passeren en weer allerlei leuke herinneringen ophaalt. Sinds de start van 
mijn promotie, in september 2005, is er veel veranderd en toch ook veel 
hetzelfde gebleven

Hoe het ooit begon….Tijdens mijn studie, heeft Aart Velthuijsen 
me al weten te interesseren voor onderzoek. Toch ben ik na mijn studie niet 
gaan promoveren, maar ben ik het bedrijfsleven in gegaan. Toen ik na drie 
jaar werken bij het leukste communicatiebureau (Lievens Communicatie) 
weer onderzoekskriebels kreeg, heb ik Aart gebeld. Hij attendeerde me op 
de promotieplaats die vrijkwam bij Patti Valkenburg.

Zowel voor als tijdens mijn promotie zijn er veel mensen die mij 
geholpen hebben en wie ik veel dank verschuldigd ben.

Als eerste natuurlijk Patti en Jochen, mijn promotor en co-
promotor, van wie ik in een korte tijd bijzonder veel geleerd heb. Ik ben er 
nog lang niet, maar ik had me geen betere leerschool voor kunnen stellen. 
Veel dank daarvoor.

Als tweede wil ik mijn ouders bedanken. Als ik één ding zeker weet, 
is dat ik zonder hun vertrouwen en het spreekwoordelijke duwtje in de rug, 
nooit aan dit traject was begonnen. Het waren mijn ouders die zeiden dat als 
ik dit leuk vond en het graag wilde doen, ik me door niets moest laten 
tegenhouden. Dat heb ik dan ook niet gedaan en daar heb ik geen seconde 
spijt van gehad. Ook Pepijn, mijn broer, ben ik veel dank verschuldigd. Hij
heeft een jaar lang zijn toch niet al te grote appartement in Amsterdam met 
mij willen delen, zodat ik ook mijn huis in IJzendijke kon behouden. Het 
was een ontzettend leuke tijd dat jaar. Nog steeds eten we gelukkig 
regelmatig samen en kijken we Ajax en kan ik altijd bij hem terecht.
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Natuurlijk wil ik ook mijn lieve Ferry bedanken. Hij heeft in het 
laatste traject van mijn promotie wel afgezien met mij. Ik was veel aan het 
werk en daardoor niet altijd de leukste thuis. Promotie voor en na. Hij heeft 
me er de laatste maanden echt doorheen gesleept en me ook vaak geholpen 
met allerlei onderzoeksdingen. Zijn nuchtere kijk op alles, heeft me ook met 
beide benen op de grond gehouden.

Mijn paranimfen en vriendinnen Guda en Eva. Behalve dat het 
inspirerende collega’s zijn, zijn het minstens net zulke inspirerende 
vriendinnen. Heel erg bedankt voor al jullie steun en hulp.

Ik wil ook graag mijn collega’s bedanken voor de gezelligheid, hun 
feedback en inspiratie. Daarbij wil ik nog een apart woord richten tot 
vrienden Alex, David en Bart. Alex was gedurende een groot deel van mijn 
promotie, mijn kamergenoot op de UvA. Behalve alle raad en daad over 
werk en natuurlijk onze vruchtbare samenwerking bij enkele onderzoeken, 
hebben we veel gelachen en gekletst. Hopelijk kunnen we nog veel 
onderzoek samen doen en veel top papers schrijven samen. David was weer 
op een heel ander vlak een steun en toeverlaat. Vele gesprekken over de 
liefde en relaties hebben we gevoerd samen. Enkele kaasfondues en 
psychologische films later, zitten we beide gelukkig in een rustiger 
vaarwater. Bart, mijn hardloopmaatje. Ik heb veel gelachen in het donkere 
Westerpark! Bedankt voor de ontspannende inspanning tijdens mijn 
promotie.

Niet alleen collega’s zijn belangrijk geweest de drie jaar, ook goede 
vrienden zijn onontbeerlijk. Marielle, we hebben veel meegemaakt de 
afgelopen jaren. Bedankt dat je er altijd voor me was. Hopelijk kunnen we 
komende tijd weer leuke dingen gaan doen, behalve thee drinken. Katinka, 
dankzij jouw hulp, is het allemaal van start gegaan. Weet je nog in de Kleine 
Jonkvrouwstraat achter de laptop. Nog steeds veel dank daarvoor. Mijn 
lieve en leuke blondo’s: Marieke, Maartje en Emmy. De gezellige etentjes 
samen in Amsterdam waren steeds een feest. We gaan allemaal weer een 
nieuwe fase in, maar onze vriendschap blijft, dat weet ik zeker. Verder wil 
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ik: Isabelle L, Wyanda, Suus, Ivo, Marike S, Martina, Claudia, Isabelle en 
Marco, Jeroen, Hannah en iedereen die ik vergeten ben ook bedanken.

Raven, bedankt voor het prachtige ontwerp van de cover van mijn 
proefschrift. Hopelijk kunnen we de komende tijd vaker een 
strandwandeling maken.

De Carrékelder, Eduard, Karin, Anselien, Peter, Myrthe, Frederiek, 
dankzij jullie kon ik na een gestresste dag op de UvA weer ontspannen. 
Bedankt voor de gezellige tijd.

Raymond Spanjar van Hyves. Mede dankzij hem, heb ik twee mooie 
studies naar Hyves kunnen doen, met veel proefpersonen.

Tot slot, mijn prachtige paard Lesley en alle lieve vrienden die in de 
tijd dat ik in Amsterdam was heel goed voor haar hebben gezorgd, jullie zijn 
me heel dierbaar. Linda en Dick, Marike, Martina, Han en Ferry, heel erg 
bedankt!


