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Voorwoord 

Het beginnen met het schrijven van een proefschrift is een 
heel makkelijke zaak. Het afronden hiervan is dat beslist 
niet. Dat heb ik de afgelopen jaren aan den lijve 
ondervonden. Tijdens dit soms lange maar zeer zeker 
moeizaam proces merk je dat anderen een.grote invloed 
kunnen hebben en van doorslaggevende betekenis 
kunnen zijn. Mijn collega Monique Pieter is zo'n persoon. 
Op ieder gevraagd en ongevraagd moment was zij bereid 
om ondersteuning te geven aan de dataverzameling en 
dataverwerking. 
Mijn promotor Willem Saris heeft op beslissende 
momenten een zeer stimulerende en motiverende rol 
gespeeld. Zijn veelvuldige e-mails waarbij quasi-
onverschillig geïnformeerd werd of er in de overzeese 
gebieden nog gewerkt werd aan het proefschrift hebben 
mij zeker gemotiveerd. 
Florisela Bentoera en Ruben Severina hebben mij steeds 
op geweldige wijze opgevangen in Nederland. Harald 
Hollander en Sha Delfina moet ik beslist bedanken voor 
de wijze waarop zij op de gekste momenten tijd hebben 
vrijgemaakt om mij te helpen met de redactie. Archie 
Meriën en Marita Wesselink hebben zich geweldig 
uitgesloofd om nog iets aan de vormgeving en editing van 
de tekst te doen. 
Tijdens zo'n proces zijn er jammergenoeg ook personen 
die hieronder te lijden hebben. Zaino, Selo, Dani en Stella 
hebben mij op beslissende momenten moeten missen 
omdat ik weer bezig was met 'e buki'. Ik hoop dat zij daar 
begrip voor kunnen opbrengen en ik beloof plechtig dat ik 
het niet voor een tweede maal zal doen. Het 
bovenstaande geldt ook voor Machi die steeds de 
opmerking maakte 'ki dia mi yu ta kaba ku e buki ei'? 

Gilbert Cijntje 
Santa Maria, mei 1999 


