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Chapter 6  |  D
ankw

oord

Dan wil ik natuurlijk nog iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van 

dit proefschrift. Allereerst alle moeders die met hun kinderen zo trouw hebben meegedaan 

(en nog steeds meedoen) aan het Generaties2 onderzoek: Bedankt! Zonder hun bereidheid tot 

deelname en enthousiasme voor de huisbezoeken en de vragenlijsten zou dit proefschrift er niet 

zijn geweest. Het was erg bijzonder om met jullie mee te mogen kijken in deze buitengewone 

fase van jullie levens. Daarnaast wil ik alle verloskundigen bedanken die zich hebben ingezet 

om zoveel mogelijk vrouwen die zwanger waren van hun eerste kindje te informeren over ons 

onderzoek. Het bij elkaar krijgen van inmiddels ruim 1700 vrouwen zou zonder hen niet zijn 

gelukt. 

Ook wil ik graag mijn promotor Carlo Schuengel en co-promotor Mirjam Oosterman bedanken 

voor alles wat zij de afgelopen 4 jaar voor dit project en voor mij betekend hebben. Carlo, 

bedankt voor je eeuwig openstaande kamerdeur, je inzichten die altijd een meer diepgaande 

discussie tot gevolg hadden en je supersnelle feedback op mijn stukken. Je hebt me blijvend 

geïnspireerd. Mirjam, bedankt voor alle begeleiding binnen het project, zowel praktisch van het 

opzetten van metingen en het coderen van een enorm aantal Adult Attachment Interviews, als 

meer inhoudelijk bij het lezen van manuscripten. Ik heb veel van je kunnen leren. Ook bedankt 

voor het vertrouwen dat jullie vanaf het begin in mij getoond hebben. Ik hoop nog lang met jullie 

samen te werken. 

Ook wil ik graag de leden van de lees- en promotiecommissie bedanken voor de tijd en moeite 

die zij hebben gestoken in het lezen van mijn proefschrift. Vol spanning, maar ook verheugd, 

kijk ik uit naar onze volgende ontmoeting bij de verdediging.  Sheri, thank you for flying all the 

way across the ocean to participate in the opposition during my defense. I look forward to our 

discussion, also on the next project. 

Verder wil ik al mijn collega’s bij het Generaties2 project bedanken. Mijn medepromovendi 

Floortje, Juliette, Margot en Just: wat was het fijn in onze kamer! De inhoudelijke discussies 

zorgden voor nieuwe inzichten en de minder inhoudelijke discussies zorgden voor luchtigheid 

en een ongedwongen sfeer. Ook is een heel team van ondersteunende krachten bij Generaties2 

betrokken geweest in de periode dat dit proefschrift tot stand is gekomen. Karlijn, Nicole, 

Salomé, Marieke, Cynthia, Manon, Annabeth, Liesbeth, Kirsten, Gerdien, Hana en Antoine: 

allemaal ontzettend bedankt voor de hulp en de gezelligheid! Natuurlijk wil ik ook alle studenten 

bedanken die tijdens hun masterscriptietraject hebben bijgedragen aan mijn dataverzameling. 

En daarnaast mijn collega’s van de afdeling Ontwikkelingspedagogiek: ik vond het best spannend 

om op een heel andere universiteit te gaan werken, maar vanaf dag één heb ik me bij jullie als 

een vis in het water gevoeld. Bedankt voor de betrokkenheid op zowel wetenschappelijk als 

persoonlijk vlak en de vele gezellige momenten. 
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Een groot woord van dank wil ik ook richten aan de heren in de kelder van het Transitoriumgebouw. 

Jullie ondersteuning bij zo ongeveer alle facetten van de uitvoering van mijn onderzoek 

heb ik enorm waardevol gevonden. Jullie waren zo behulpzaam bij het maken van een 

transcribeerprogramma en een computertaak met huilgeluiden, innovatief bij het doorvoeren 

van allerlei veranderingen in het observatielab en altijd beschikbaar als ik weer eens naar boven 

kwam rennen vanuit het lab als de camera’s uitvielen terwijl we al bezig waren met de procedure 

met moeder en kind. Bedankt! 

Natuurlijk wil ook mijn paranimfen bedanken. Floortje, bedankt voor alles wat we de afgelopen 

jaren hebben gedeeld: samen op kantoor, samen in de trein, samen de halve wereld rondgereisd, 

samen de eerste stappen in de wetenschap gezet. We hebben veel gelachen, ook vaak onze 

harten bij elkaar gelucht en veel gediscussieerd over werk- en niet-werkgerelateerde zaken. 

Er was geen twijfel over mogelijk dat ik jou zou vragen om me ter zijde te staan tijdens mijn 

promotie. Ik ben heel blij dat we elkaar hebben leren kennen. Mathilde, bedankt dat je zo’n fijne 

collegavriendin bent! Onze vele gesprekken tijdens de broodnodige koffiepauzes, schrijfdagen 

in de OBA en natuurlijk de schrijfweek waren erg waardevol. Het afgelopen jaar gingen we 

elkaar natuurlijk pas echt meer zien, toen we allebei niet meer zo vaak onderweg waren voor 

metingen buiten de VU. Jouw nuchterheid en relativeringsvermogen hielpen mij het hoofd koel 

te houden (hopelijk heb je hetzelfde effect op mij tijdens de verdediging van dit proefschrift). 

Daarnaast kon ik dankzij jou en Marieke weer opgeladen aan de slag na onze gezamenlijke koffie- 

en theemomentjes. Mathilde, ik vind het heel fijn dat we de komende tijd op dezelfde afdeling 

blijven werken! 

Dan resten nog mijn vrienden, familie en schoonfamilie: bedankt voor alle begrip en de gezellige 

momenten de afgelopen jaren. Lieve papa en mama, bedankt voor al het vertrouwen dat jullie 

me hebben gegeven, al van jongs af aan. Het was een fijn warm nest waarin ik alle mogelijkheden 

kreeg mezelf te ontplooien. De vele mooie plekken die we hebben bezocht, waarbij jullie ons 

altijd voorzagen van een schat aan informatie, en de discussies die we hebben gevoerd over 

allerlei onderwerpen hebben zeker bijgedragen aan de ontwikkeling van mijn nieuwsgierigheid 

en kritische blik, waar ik nu veel baat bij heb. Ik ben jullie heel dankbaar voor de fijne jaren die 

we gehad hebben als gezin. Lieve Frank, ook jou wil ik natuurlijk niet vergeten. Ik vind het lief hoe 

trots je altijd op me bent en dat ben ik zeker ook op jou. Je bent een fijne broer! 

En natuurlijk Swen, mijn lieve vriend. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen je te bedanken. 

Samen zijn we opgegroeid vanaf de middelbare school tot waar we nu zijn en in die periode 

hebben we veel mooie en soms moeilijke dingen meegemaakt. Je hebt me altijd alle ruimte 

gegeven die ik wilde om ‘mijn eigen ding te doen’. Ellenlange verhalen over mijn onderzoek heb 

je aangehoord; je hebt met regelmaat gezegd dat je eigenlijk ook recht hebt op die doctorstitel. 

Door jouw heel andere invalshoek  heb je mij soms anders laten kijken naar mijn vakgebied (al 

geef ik dat natuurlijk niet altijd toe). Daarnaast ben je een ontzettende steun geweest in periodes 

van stress, met name tijdens de afronding van dit proefschrift. Ik zou niet weten wat ik zonder 

jou zou moeten beginnen! 


