
VU Research Portal

The intergenerational transmission of violent offending

van de Weijer, S.G.A.

2014

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
van de Weijer, S. G. A. (2014). The intergenerational transmission of violent offending. [PhD-Thesis - Research
and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam]. Haveka.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/3e70c15c-0d82-4143-ab06-63b1e8699a6e


195 
 

Dankwoord (acknowledgements)

Dit proefschrift is het resultaat van het promotieonderzoek waar ik drie en een 
half jaar geleden aan ben begonnen. Tijdens deze periode heb ik steun en hulp 
gehad van een aantal personen die ik hierbij wil bedanken.

Allereerst dank ik mijn promotoren. Catrien en Arjan, jullie relaxte en 
prettige manier van werken spreekt mij erg aan en jullie scherpe en kritische 
opmerkingen op mijn werk hebben mede tot dit mooie proefschrift geleid. Ook 
wil ik jullie bedanken dat jullie mij bij zoveel mogelijk onderzoeks- en 
onderwijsprojecten hebben betrokken en voor jullie vertrouwen, betrokkenheid 
en enthousiasme.

Moreover, I would like to thank the coauthors of the articles in this 
dissertation. Terence Thornberry, thank you for the inspiring meetings we had 
and for your contribution to Chapter 5. I also want to thank Adrian Raine for his 
help with the fourth chapter. Sytske Besemer dank ik voor haar bijdrage aan het 
zesde hoofdstuk. Daarnaast bedank ik de leden van de leescommissie voor de tijd 
en moeite die ze in het lezen van mijn proefschrift hebben gestoken. 

Voor financiële steun bij de dataverzameling dank ik Stichting Pro 
Musis, de Hesseveld Stichting, de Broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van 
Zeven Smarten, de Aloysius Stichting en het Expertisecentrum 
Rechtshandhaving van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast 
bedank ik iedereen die heeft bijgedragen aan de dataverzameling van de 
Transfive studie, en in het bijzonder Joris Beijers die de afgelopen jaren 
verantwoordelijk is geweest voor de dataset.

Verder ben ik blij dat ik mijn promotieonderzoek heb kunnen uitvoeren 
op een leuke afdeling met prettige collega’s, die veel expertise op criminologisch 
gebied in huis hebben. Alle collega’s van de afdeling Criminologie en ook het 
NSCR – Geert, Joris, Rinke, Ruben en Victor in het bijzonder - wil ik daarom 
bedanken voor de leuke tijd. Met name de afdelingsborrels en de 
congresbezoekjes waren erg gezellig!

Natuurlijk ook een speciaal woord van dank voor mijn paranimfen. Han, 
ik ben blij dat we na onze studie zo’n goede vrienden zijn gebleven en dat ik 
altijd bij je terecht kan voor een kritische blik op mijn werk! Rinke, allereerst 



196 
 

dank voor je bijdrage aan Hoofdstuk 4, waarin wordt voortgeborduurd op de 
resultaten van je scriptie. Verder, bedankt voor de leuke en gezellige momenten 
tijdens de borrels, het voetbal kijken in de kroeg en tijdens onze uitstapjes naar 
Boedapest en Hamburg!

Tot slot wil ik nog een aantal personen bedanken die ervoor gezorgd 
hebben dat de afgelopen jaren ook buiten het werk om zeer geslaagd waren. 
Allereerst mijn ouders en oma. Heel erg bedankt voor jullie interesse in mijn 
werk en voor jullie steun. Verder bedank ik mijn vrienden en voetbalteam voor 
de nodige ontspanning en plezier in de avonden en weekenden. De meeste dank 
gaat echter uit naar Lenny. Bedankt dat je er altijd voor mij bent, en dat je de 
afgelopen jaren zoveel leuker en fijner hebt gemaakt.



197 
 

Curriculum Vitae

Steve van de Weijer was born on the 9th of May 1987 in Deurne, the 
Netherlands. He completed his secondary education at Peelland College Deurne 
in 2005. In the same year he started studying Sociology at the Radboud 
University at Nijmegen. He obtained his Bachelor’s degree in Sociology in 2008 
and finished his Research Master’s programme Social Cultural Science in 2010 
(judicium: cum laude). During his studies, he did an internship at Tilburg 
University and wrote his Master’s thesis at the NSCR (Netherlands institute for 
the Study of Crime and Law Enforcement). From September 2010 until August 
2013 he conducted his PhD research on the intergenerational transmission of 
violent offending at the VU University Amsterdam. During these years he was 
also involved as a teacher in several courses. As of September 2013 he works as 
lecturer/researcher at the VU University Amsterdam.


