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348 DanKWOORD

Dankwoord

Juist door wat ik heb gemaakt
en wat dat van mij heeft gemaakt
ben ik vandaag de dag wie ik ben.
Uit: Elizabeth Gilbert, Big Magic (p.216) 

Promoveren is een uitdaging. Je stelt jezelf tot doel onderzoek te doen en daar een 
boek over te schrijven. Je gaat op pad, maar weet van te voren niet exact wat je te 
wachten staat. Het is een onderneming die veel van je aandacht en inzet vraagt. Maar 
het is ook een onderneming die je veel brengt. Ik kijk met plezier terug naar wat ik de 
afgelopen jaren heb mogen leren. Het doen van onderzoek en het schrijven van dit 
boek, hebben mij laten groeien en van mij gemaakt wie ik nu ben.

Er zijn veel mensen betrokken geweest om deze onderneming mogelijk te maken. Vanaf 
deze plek wil ik iedereen bedanken die zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 

Als eerste wil ik de respondenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek bedanken. 
Dank voor het delen van jullie gedachten, visies, ervaringen en (persoonlijke) verhalen. 
Zonder deze verhalen was het doen van dit onderzoek en het schrijven van dit boek niet 
mogelijk geweest. Ik heb veel van jullie geleerd.
Ik bedank ook alle medewerkers van de Koninklijke Marechaussee die mij in de afge-
lopen jaren hebben ontvangen tijdens werkbezoeken, het meelopen van diensten of 
oefeningen. Zij gaven mij een unieke inkijk in het werk!

Mijn promotoren, prof.dr. Joke van Saane en prof.dr. Hijme Stoffels; dank voor jullie 
vertrouwen in mij en jullie aandacht voor mijn werk. De voortgangsgesprekken waren 
altijd constructief, jullie dachten graag met me mee en moedigden me aan om mijn 
eigen keuzes te maken. Dat was spannend maar ik heb er veel van kunnen leren.

De lees- en promotiecommissie bestaande uit prof.dr. H.A. Bakker, prof.dr. D.E.M. 
Verweij, prof.dr. G.M. van Dijk, dr. E.C.T. de Jongh en dr. R. Brouwer, wil ik hartelijk 
danken voor het beoordelen van mijn proefschrift.

 
Ik bedank de studenten die mij de afgelopen jaren hebben geholpen met het verwerken 
van de onderzoeksdata: Maaike de Reuver, Tom Dellebeke, Stan van Heur, René van de 
Zandschulp, Geert Wessels en Evelien Huisman. Zonder jullie inzet was het niet zo snel 
gegaan! Ik vond het een eer om jullie te begeleiden bij het schrijven van jullie scripties. 
Dank voor jullie reflectie. Het is mooi om te zien hoe jullie je eigen weg vinden in jullie 
leiderschap.



349

Graag uit ik in het bijzonder mijn dank aan luitenant-generaal b.d. dr. J.A.J. Leijtens, 
brigadegeneraal drs. E.M. Hoppe en luitenant-generaal mr. H. van den Brink.
Beste Hans; jij gaf mij, als voormalig Commandant van de Koninklijke Marechaussee, 
toegang tot de organisatie. Dank voor de ruimte en het vertrouwen dat je me gaf, je 
weet als geen ander hoe belangrijk dat is voor een promovendus! 
Beste Egon, de titel van dit boek is voor jou. Heel veel dank voor je steun en inzet 
zodat ik datgene kon doen wat ik zo graag wilde doen! Ik kijk dankbaar terug naar de 
inspirerende gesprekken waarin je me altijd uitdaagde het beste van mezelf te zijn.
Beste Harry, dank voor je aandacht en dat dit boek deze titel mag dragen!

Dank ook aan de voormalige commandogroep van het Opleidings-, Trainings-, en 
Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee; Hans Kleemans, Theo Betting,  Jaap 
van Duijvenbode, Robert Kluinhaar, Patricia Stringer en Korrie van Rooij, het is fijn als 
je in een nieuwe omgeving komt en zo’n onderneming begint als deze, dat er mensen 
zijn die je opvangen en zorgen dat je je ‘thuis’ voelt. Ook dank ik Hans Scholte en Jacco 
Willems; jullie technische ICT ondersteuning was onmisbaar!

Dank aan Han Hoppe en Annemarie van Drecht voor hun ondersteuning bij de vertaling 
van de samenvatting, dank voor jullie inzet en nauwkeurigheid! 

Esther Beekman; hartelijk dank voor het vormgeven van dit boek, dat is de kroon op 
mijn werk!

Mijn paranimfen Huub Purmer en Lyke Lorié-Schreuder. Huub, dank voor je interesse, het 
meedenken en de feedback de afgelopen jaren. Ik kijk uit naar jouw boek! Lyke, dank 
voor het zorgvuldig  meelezen van de tekst en het aanbrengen van alle verbeteringen! 
Fijn dat jullie aan mijn zijde staan tijdens de promotie!

Pap, mam; het boek is voor jullie! Dank voor jullie onvoorwaardelijke steun. Jullie 
stimuleren mij altijd te doen wat ik leuk vind, mijn eigen weg te gaan en maakten het 
mogelijk dat ik die studies heb kunnen doen die ik wilde doen. Ik heb veel respect voor 
jullie. Lieve Cora, dank voor je interesse, steun en gezelligheid, het is fijn dat je tijdens 
de laatste loodjes met me meekeek!

Lieve Stef, mijn thuis, dank voor al je liefde!

Bianca 




