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PREFACE 

Het leven van een AIO lijkt te mooi om waar te zijn: vier jaar lang doen wat je leuk vindt, 
en er nog voor betaald krijgen ook. Nadeel is wel dat als je even geen zin of inspiratie hebt, 
er ook niets gebeurt. Dat ik als enige verantwoordelijk was voor de voortgang van het 
onderzoek, ervoer ik in het begin als een vrij zware last. Maar toen ik eenmaal de balans 
tussen vrijheid en verantwoordelijkheid had ontdekt, kon ik echt genieten van het werk als 
onderzoeker. Ik heb het onderzoek met veel plezier gedaan.  
 
Ik wil hierbij een aantal mensen bedanken die hebben bijgedragen aan dit proefschrift. Als 
eerste mijn begeleiders, Paulus Huigen en Bettina van Hoven. Jullie hebben me altijd, ieder 
op jullie eigen manier, kritisch en stimulerend commentaar gegeven. Ik heb onze 
besprekingen altijd als heel positief, inspirerend en gezellig ervaren.  
 
Tijdens mijn onderzoek heb ik een aantal leefgemeenschappen bezocht, en daar veel 
interessante en bijzondere mensen ontmoet. Dit onderzoek had niet gedaan kunnen worden 
zonder hun medewerking en gastvrijheid. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Amanda 
Erskine, zuster Gisela, Theo Koster, Gerhard Semper, Rainer Gödde, Rama Gopala, Steve, 
Joy en Keith Thacker, Penny en Bob White, Kirsten, Karin en Gregers, en Johs en Kari 
Lassen. 
 
De contacten met collega’s, zowel op de faculteit als op congressen en cursussen, waren 
prettig en stimulerend. Bij de ‘cultgeo’s’ heb ik me altijd op mijn plek gevoeld. Ook erg 
belangrijk waren mijn kamergenoten, Maaike, Carola, Inge en Hendrik. Het was fijn om te 
kunnen kletsen over werk en vooral andere dingen onder het genot van een kopje koffie of 
thee. Tot slot in verband met het proefschrift: Anna, bedankt voor het schrijven van de 
Zusammenfassung. Marijke, de voorkant is prachtig geworden!  
 
Familie en vrienden, fijn dat jullie me hebben laten zien dat een proefschrift niet altijd 
belangrijk is. Een aantal van jullie wil ik hier speciaal noemen. Van de Praedinius-gang  
Jacobien, Janneke, May Young en Rolien. Het kan geen toeval zijn dat we allemaal AIO 
zijn geworden. Basketball is een belangrijke uitlaatklep voor me geweest, wat mijn 
teamgenoten bij Moestasj en Scylla aan den lijve hebben ondervonden. Bedankt allemaal. 
Buiten het veld zijn vooral Eveline, Hanneke, Marijke en Martine belangrijk gebleven. 
Ook in verband met basketball ben ik blij dat ik deel heb uitgemaakt van het illustere  
bestuur van Moestasj 2002-2004, samen met André, Eveline en Wouter.  
 
Eveline en Jacobien: ik had me geen lievere en betere paranimfen kunnen wensen! 
 
Dan resten nog mijn zusjes en broertje Riekje, Jacob en Froukje, met wie het altijd gezellig 
is. En mama en papa, ik waardeer jullie eigen steun en aanmoediging. 
 
Lex, bedankt voor het plakken van mijn band, en alles daarna. 



 

 

 
 




