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Voorwoord Voorwoord 

Datt ik mijn promotieonderzoek afrond met dit proefschrift is fantastisch. 
Menigmaall  heb ik in de afgelopen vijf jaar getwijfeld of het doen van pro-
motieonderzoekk eigenlijk wel was wat ik wilde. Het onderwerp van mijn 
onderzoekk wist mij echter keer op keer weer zodanig te boeien, dat stoppen 
voorr mij geen optie was. De manier waarop afwegingen worden gemaakt, 
alss het situaties op het grensvlak van opvoeding en recht betreft, is divers. 
Hett is juist deze, in mijn ogen sterk met de context samenhangende diversi-
teit,teit, die onderzoek op dit gebied interessant en dynamisch maakt. Daar-
naastt gaven praktijksituaties, die ik tegenkwam in mijn werk buiten de uni-
versiteitt in de jeugdzorg voortdurend aanleiding en mogelijkheden tot 'in-
putt voor' en 'bezinning op' mijn onderzoek. Dit was een enorme stimulans 
omm mijn onderzoek voort te zetten en gaf mij tevens zicht op het belang van 
onderzoekk op het gebied van kind, opvoeding en recht Kortom, ik ben erg 
'trotss op' en 'blij mef het resultaat van mijn onderzoek. Ik hoop dat dit on-
derzoekk bijdraagt aan het inzicht, dat de inhoud van discussies over kind, 
opvoedingg en recht en beslissingen, die daarin worden genomen, sterk 
(mede)) worden bepaald door de manier waarop impliciet tegen kinderen 
wordtt aangekeken. 

Natuurlijkk heb ik de afgelopen jaren niet solistisch gewerkt. Veel 
mensenn zijn - op verschillende wijze - bij mijn onderzoek betrokken ge-
weestt en hebben zodoende hun stempel daarop gedrukt Een aantal wil ik 
daarvoorr hier met name bedanken. Op de eerste plaats gaat mijn dank uit 
naarr mijn promotor Frieda Heyting. Het was prettig, dat ik altijd binnen 
konn vallen met vragen en datje te allen tijde bereid was mee te denken en te 
helpen.. En...het is gelukt. Bedankt, ik heb veel geleerd! Daarnaast wil ik 
mijnn collega en kamergenoot maar vooral ook vriendin Katherina Lepkova 
bedanken.. De afgelopen jaren samen op één kamer, met alle hoogte- en 
dieptepuntenn waren mooi, leerzaam, gezellig, lachwekkend, lekker (denk 
aann alle chocola en Hartog specialiteiten) en goed voor een vriendschap, die 
nogg heel lang zal duren. Ook wil ik al mijn (ex)collega's van 'de tiende ver-
dieping'' bedanken voor hun collegialiteit. In het bijzonder Roel van Goor en 
Gert-Jann Vreeke. Naast julli e duizelingwekkende (lees: voor mij soms onbe-
grijpelijke)) discussies zal ik ook de nodige humoristische gesprekken niet 
vergeten. . 

Dee combinatie van enerzijds het doen van promotieonderzoek en 
anderzijdss het hebben van een baan in 'de praktijk' was niet mogelijk ge-
weest,, als ik daarvoor niet de ruimte, het vertrouwen en de flexibiliteit had 
gekregenn van de organisaties waar ik, naast de Universiteit van Amsterdam 
werkzaamm was. Om deze reden wil ik mijn (ex)leidinggevenden en al mijn 
(ex)collega'ss van Jeugdzorg Advies & Ondersteuning in Amsterdam en van 
Bureauu Jeugdzorg Utrecht ontzettend bedanken. Jullie interesse voor mijn 
onderzoekk was prettig en ondersteunend. 

Enn dan tot slot, maar zeker niet minder belangrijk wil ik mijn vrien-
denn en familie bedanken. Katinka, de lunchafspraken in de IJsbreker waren 

7 7 



eenn welkome afwisseling op mijn 'universiteitsdagen'. Jouw voortdurende 
interessee in mijn werkzaamheden heb ik ontzettend gewaardeerd. Dank. Je 
bentt en blijf t een fantastische vriendin! Hester, jouw bekendheid met de 
wereldd van promoveren en promotoren maakte onze gesprekken over mijn 
ervaringenn makkelijk, herkenbaar, maar (gelukkig) ook vaak lachwekkend. 
Bedankt,, en laten we zeggen op nog heel veel gezellige (eet)afspraken in de 
toekomst!toekomst! Chantal en Saskia, het was heerlijk om te spuien over alle in's en 
out'ss van het promoveren... en gedeelde smart is halve smart natuurlijk! 
Hett motto blijf t gewoon doorgaan! Johan, lief broertje, bedankt voor al die 
ochtenden,, dat je mij uit mijn bed belde en er aan herinnerde dat het al 
kwartt over acht was. Gelukkig voor jou moet ook ik "nu elke dag écht gaan 
werken"!!  Lieve Miranda en Eveline, bedankt voor alle gezellige kopjes mee, 
diee ik na mijn werk met julli e heb gedronken. Ik blijf komen! Lieve paps en 
mams,, het is ongelooflijk, maar het is af! Dank voor julli e steun, relative-
rendee woorden en prikkelende (lees: vaderlijke) opmerkingen. Lieve Mark, 
voorr jou dan echt de laatste woorden van dit stuk. Je bent een super vriend 
(lees:: echtgenoot). Aan jouw humor, motiverende en (soms óók, als het no-
digg was) opbeurende woorden heb ik veel gehad! Dank! 

Amsterdam,, juni 2004 
Jantinee Hemrica 
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