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Dat de reis belangrijker is dan de bestemming blijkt in het geval van het afronden van 
een promotieonderzoek niet helemaal waar, want wat is het toch fijn om eindelijk klaar 
te zijn… Zoals jij zei, Paulus: ‘Op een gegeven moment wil je alleen nog maar dat het af 
is!’. Dat heb ik de laatste paar maanden aan den lijve ondervonden. Maar met de bestem-
ming in zicht bleek het des te moeilijker om me te richten op het afronden van mijn pro-
efschrift. Gelukkig is het nu dan écht zover en is het tijd om al die mensen te bedanken 
die mij de afgelopen drieënhalf jaar begeleid, vergezeld, geïnspireerd en ondersteund 
hebben op deze turbulente, nooit saaie reis.

Allereerst wil ik me hier richten tot Paulus en Bettina. Naast dat jullie culturele geografie 
tot in de tenen belichamen, zijn jullie altijd betrokken, enthousiasmerend, relativerend 
en eerlijk geweest: een beter begeleidingsteam had ik me niet kunnen wensen.

Paulus, je zei dat je me hebt zien groeien gedurende deze periode, wat ik een groot com-
pliment vind. Naast de stappen die ik hier zelf voor ondernomen heb, heb jij hier ook een 
groot aandeel in gehad. Je wist altijd precies de zaken te duiden die voor mijzelf nog niet 
helder waren en mij belemmerden in mijn persoonlijke ontwikkeling en daarmee ook in 
mijn ontwikkeling als onderzoeker. Ook tijdens onze besprekingen wist je altijd precies 
tot de kern te komen van hetgeen ik nog niet goed onder woorden kon brengen. Bedankt 
dat je mij hebt geholpen met het letterlijk en figuurlijk creëren van denkruimte.

Bettina, jij en Aleid hadden vertrouwen in mij en jullie hebben me ondersteund in het 
ontwikkelen van het onderzoeksvoorstel voor dit promotieonderzoek. Ik waardeer het 
zeer dat je me deelgenoot hebt gemaakt van alle projecten en activiteiten die je hebt op-
gezet en waar je bij betrokken was. Je ongebreidelde enthousiasme en stroom aan ideeën 
deden soms mijn hoofd tollen, maar waren en zijn vooral heel erg inspirerend. Je bent 
ook altijd heel begaan met mijn persoonlijk welzijn en alle etentjes bij jou thuis waren 
altijd erg gezellig en ontspannen. Je zag altijd mogelijkheden en zette je in om mij verder 
te helpen in mijn loopbaan, wat heeft geresulteerd in een postdoc-aanstelling voor mij: 
dat vind ik een hele eer. 

Een paar weken nadat ik begonnen was met mijn onderzoek, werd ik door enthousiaste 
collega’s betrokken bij een vrijdagmiddagborrelcommissie. Dit was de start van nog heel 
veel meer borrels, waar ik vrienden heb gemaakt en heel veel lol heb gehad. Een aan-
tal mensen wil ik hier specifiek noemen: Dorina, Elen, Gerd, Heike, Linden, Marije, Mir-
jam, Niels, Ori, Richard, Rixt, Sierdjan, Taede en Ward, bedankt voor de gezellige borrels, 
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etentjes, activiteiten en goede gesprekken. Met een aantal van jullie deel ik ook goede 
herinneringen aan de foto-avond en het Doldersumweekend, en daar horen Sanne en 
Liesbeth ook bij. Wat leuk om jullie te leren kennen en er twee nieuwe vriendinnen bij 
te krijgen. Met plezier denk ik terug aan onze kookclub, het koor dat geen koor was en 
Sanne, onze relaxte vakantie in Toscane, voor mij zo vlak voor de eindstreep.

Gedurende deze drieënhalf jaar heb ik door de faculteit gereisd, van de eerste naar de 
tweede, waar ik weer op verschillende kantoren heb gezeten. Het was maar een paar 
maanden dat ik met jou op kantoor zat, Myriam, maar je verfrissende kijk op het leven en 
je humor blijven me bij. Nora, met jou zat ik wat langer op kantoor en ik had de eer jouw 
paranimf te mogen zijn. Altijd kwam je weer met cadeautjes en lactosevrije toetjes voor 
mij aanzetten. Zo’n lieve en zorgzame kamergenote tref je niet gauw. Koen en Gwenda, 
ofwel kamer 203, het was een dolle boel. Soms was het een beetje te gezellig en dan 
kwam het werken er niet helemaal van. Toch hebben we verscheidene maatschappelijke 
vraagstukken besproken, dan wel op een luchtige en sarcastische manier. Heike, met jou 
wisselde ik de wacht. Samen zaten we nog even in de eindsprint en jouw doorzettings-
vermogen en positiviteit motiveerden mij altijd om door te gaan en het proefschrift af 
te maken. Op de gang heb ik verder nog een aantal inspirerende mensen leren kennen, 
waaronder Frans en natuurlijk mijn gedreven, geopinieerde en wars van conventies CG-
collega’s. 

Wie ik ook niet genoeg kan bedanken zijn de deelnemers aan mijn onderzoek. Zonder 
hen had dit onderzoek niet plaats kunnen vinden en hadden de perspectieven op het 
langer zelfstandig wonen die ik in dit proefschrift bied niet vorm kunnen krijgen. Het 
contact met de deelnemers en het contrast in onze dagelijkse ritmes en tempo van leven 
die ik daarin ervoer, deden me beseffen dat ik steeds gehaaster door het leven ging. Het 
opzij, opzij, opzij van Herman van Veen leek mijn motto te zijn geworden, niet geheel in 
positieve zin. Ik heb deze tekst wel aan het begin van dit dankwoord geplaatst als herin-
nering aan mezelf om niet weer in deze valkuil te vallen, maar ook omdat het voor mij 
de huidige tijdgeest weergeeft waarin activiteit en snelheid hoog in het vaandel staan.

Een balans te vinden tussen werk en vrije tijd vond ik lastig, het ‘3-jaar’ zat me con-
stant op de hielen. Het was ‘rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer 
doorgaan’ en vooral niet te lang blijven staan. Alhoewel ik niet zoveel tijd en aandacht 
heb besteed aan mijn vriendinnen als dat ik zou willen, heb ik me wel altijd door hen 
gesteund gevoeld. Dit geldt ook voor bobba, zaida, Wim, Marijke, pake, beppe en natu-
urlijk Harry. Harry, ik had altijd wat, maar door jouw zorgzaamheid en nuchterheid ben 
ik niet bij de pakken neer gaan zitten. En kleine zus niet te vergeten, wat zou ik zonder 
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jou moeten? Ten slotte: pappa en mamma, jullie hebben er altijd op vertrouwd dat het 
goed zou komen en hebben mij altijd gesteund, wat ik ook deed. Het is goed gekomen, het 
proefschrift ligt er, dus pappa, trek je pak maar aan.

Debbie

Groningen, zomer 2015


