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Voorwoord/Foreword 

Het doen van dit onderzoek en het schrijven van het proefschrift is mogelijk 

geweest dankzij de hulp van een groot aantal mensen. Een aantal van hen 

wil ik speciaal bedanken. Onmisbaar waren alle meisjes en vrouwen die mij 

ten behoeve van het onderzoek hun levensverhaal hebben toevertrouwd en 

hiervoor pijnlijke herinneringen niet uit de weg zijn gegaan. Omdat zij 

anoniem blijven, kan ik hen uiteraard niet noemen, maar ik ben hen zeer 

dankbaar voor onze openhartige gesprekken. Om deze meisjes en vrouwen 

te bereiken, heb ik de medewerking gekregen van hulpverleners bij 

volgende instellingen, en bijdragen ontvangen van de volgende individuen: 

GGZ inGeest in Buitenveldert en Amsterdam West, AMC de Meren in 

Amsterdam Zuid Oost en Amsterdam Oost, Gezondheidscentrum 

Vaillantplein in Den Haag, De Jutters in Den Haag, Mentrum in 

Amsterdam Noord, OBA praktijk in Arnhem, Crisisdienst in Amsterdam 

Zuid, GGD in Den Haag, Maatschappelijk Werk Elandstraat in Den Haag, 

Stichting EX6, Yvonne van de Venstichting, Stichting Zelfbeschadiging, 

Project Nieuwe Sporen in Den Haag, Migalda Sarucco, Fariba Rhnaty, Hans 

Krikke, Sharida Noormohamed, Sharita Rampertap & Yasmina Haifi. 

Mijn begeleider Sawitri Saharso is van het begin tot het eind een toegwijde 

begeleider geweest die ten alle tijden klaar stond voor reflectie op het 

onderzoek en het schrijfproces, en bij wie ik terechtkon voor het oplossen 

van problemen. Door haar betrokkenheid heb ik het promotietraject op een 

prettige manier kunnen doorlopen. Mijn wetenschappelijk carrière begon in 

haar kielzog, toen ik voor mijn masterthesis onderzoek deed naar jongens in 

de prostitutie als studente Sociaal-culturele Wetenschappen. 

Mijn co-promotoren leverden door hun verschillende wetenschappelijke 

achtergrond inzichten die elkaar prachtig aanvulden. Van Jan Smit heb ik 

kennis en advies gekregen over het kwantitatieve onderzoeksstrategieën, 

die onontbeerlijk waren. Ook heeft hij mij via zijn netwerk in contact 

gebracht met vele anderen die aan dit onderzoek hebben bijgedragen. Ton 

van Balkom ben ik erkentelijk voor zijn psychiatrische kennis, zijn 

conscentieuze aanpak en commentaar, en zijn waardevolle contacten bij 

hulpverlenende instanties. Ruud Koopmans heeft door zijn scherpe 

sociologische blik en inventieve onderzoeksideeën waardevolle inzichten 

bijgedragen aan het project. Ad Kerkhof heeft als ‘suïcide professor’ zijn 

expertise en ervaring gedeeld, en was bovendien bereid om hulp te verlenen 

aan respondenten in mogelijke crisis situaties, die gelukkig uitbleven. 



 

Dankzij de samenwerking met Merijn Eikelenboom van de VU (psychiatrie) 

was het uitvoeren van de tweede kwantitatieve studie van het onderzoek 

een interessante en plezierige bezigheid. Mijn kamergenoten Evelyn en 

Marije dank ik voor hun inhoudelijke steun en hulp tijdens het onderzoek 

en schrijfproces. In de afgelopen jaren heb ik deelgenomen aan twee PhD 

clubs met promovendi en stafleden, Gumuz en ASSR Medische Antropologie 

(UVA), die mijn artikelen van waardevolle opmerkingen hebben voorzien. 

Mijn collega's bij de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit, en de 

leden van de Social Conflict and Change onderzoeksgroep in het bijzonder 

hebben eveneens regelmatig mijn papers van gedegen commentaar voorzien. 

Voor de interviews met Turkse vrouwen hebben Servet en Nergiz geweldig 

tolk- en vertaalwerk gedaan. Femke Brandt heeft voor het transcriberen 

van de interviews fantastisch werk geleverd. 

Petra van de Looij-Jansen van GGD in Rotterdam en Erik van Ameijden 

van de GGD in Utrecht gaven hulp en feedback ten behoeve van het artikel 

over de datasets van respectievelijk de Rotterdamse Jeugdmonitor en de 

Utrechtse Jeugd Gezond. 

Madelon den Adel bedank ik voor ons teamwerk aan de interview 

vragenlijst en onze duo-presentatie bij de conferentie ‘Suïcide Voorkomen’. 

During the Summer Research Institute on Suicide in Rochester, New York 

(2006) Annette Beautrais provided intellectual inspiration in research on 

suicidal behavior of women and feedback on my research approach. 

Mijn familie heeft mij door de jaren heen liefde en steun gegeven en zijn er 

altijd voor mij. 

Het ontwerp op de kaft verbeeldt de complexiteit van een zelfmoordpoging. 

Karen heeft dit mooie schilderij gemaakt, waarvoor mijn dank. 

Met mijn partner Jeroen heb ik veel diepgaande gesprekken gevoerd over de 

achtergronden van een zelfmoordpoging, die mij verder hielpen in een 

herbezinning op dit onderwerp. Ik ben gelukkig met zijn emotionele en 

praktische steun. Na afloop van een interviewsessie kon ik altijd bij hem 

terecht. Bovendien zijn onder meer de website suicidaalgedrag.nl en 

databestanden voor het onderzoek dankzij hem tot stand gekomen. 

 

 

Diana van Bergen 

Amsterdam, juni 2009 


