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Voorwoord 



Voorwoord 

Een promotie-onderzoek is een queeste, een zoektocht naar antwoorden. Allereerst is het 

een zoektocht naar antwoorden op inhoudelijke wetenschappelijke vragen, op een heel 

specifieke manier benaderd, geanalyseerd en gedocumenteerd. Maar daarnaast is een 

promotietraject ook een zoektocht naar antwoorden op persoonlijke vragen. Sterke en 

zwakke eigenschappen worden extra belicht en het succes van de promotie hangt nauw 

samen met het vinden van de juiste balans: de balans tussen fundamenteel en toegepast 

onderzoek, vrijheid en discipline, theorie en praktijk, idealen en realisme, complexe abstracte 

analyses en praktische futiliteiten, creativiteit en conformisme, diepe inzichten over grote 

vragen en simpelweg even doorwerken. 

Tijdens mijn wetenschappelijk zoektocht ben ik bijgestaan door twee wetenschappelijke 

genieën, waarvan ik ongelooflijk veel geleerd heb. Frans en Luc, ik had me geen fijner 

begeleidersduo kunnen wensen en zonder jullie complementaire inzichten en sturing was dit 

proefschrift niet tot stand gekomen. Ik heb onze besprekingen altijd heel prettig gevonden, 

ook en vooral als we wat buiten ons onderzoeksterrein en discipline geraakten. Ik ben jullie 

heel erg erkentelijk. 

Vele anderen hebben mij bijgestaan tijdens dit promotietraject. Zij droegen niet zozeer bij 

aan het feitelijke onderzoek. Integendeel, ze hielden me meestal van mijn werk. Maar wel 

hebben ze, juist daardoor, meegeholpen in het vinden van die balans. 

Mijn lieve collega’s, vrienden en kamergenoten van NIDI, Max Planck en PRC: Jullie 

zorgden voor afleiding, af en toe even ander werk dan mijn onderzoek, even een andere pet 

op, altijd een praatje, werk of privé, altijd een maatje. Door jullie ging ik elke dag met plezier 

naar mijn werk. Als jullie me niet zo van mijn werk hadden gehouden, was deze tijd veel 

minder leuk geweest. Lieve vrienden en vriendinnen, jullie boden en bieden me altijd een 

scala aan mogelijkheden om mijn gedachten te verzetten: ontspanning, afleiding, reflectie, 

zelfkennis en veel lol. Ik ben heel erg dankbaar voor zoveel fantastische vrienden. 

Mijn lieve familie en in het bijzonder Marc en Simon, door jullie besef ik voordurend dat er 

nog zoveel meer is dan werk en wetenschap. Jullie houden me met beide benen op de grond, 



in balans en geven me geborgenheid. Ik ben jullie heel erg dankbaar voor jullie 

onvoorwaardelijke vertrouwen. 

Simon, zonder jou was dit proefschrift waarschijnlijk alleen maar eerder afgeweest, maar je 

bent zonder twijfel het mooiste resultaat van deze zoektocht.  

 

 

Mieke Reuser, 

Utrecht, Juli 2010. 
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