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Dankwoord 
 

Als eerste natuurlijk dank aan de persoon zonder wie dit proefschrift er niet zou liggen – zeker niet in 
deze vorm, over dit onderwerp: mijn promotor Dirk J. Korf. De meest intensieve promotor die een 
promovendus zich kan wensen, die redacteur en therapeut kan zijn. Het vinden van mijn eigen weg 
was niet altijd gemakkelijk maar de mogelijkheden die ik onder jouw leiding gekregen heb, zijn in 
mijn visie uniek. Dank daarvoor. 

Dank aan de commissie die allen bereid waren mijn proefschrift te lezen, te opponeren bij de verde-
diging en mij de kans gaven dit proefschrift te verdedigen.  

Dank aan mijn twee paranimfen, die elk op hun eigen manier mij gesteund hebben tijdens het schrij-
ven van het proefschrift en alles wat daarbij hoort, en mij terzijde zullen staan tijdens de verdediging. 
Fieke; kistensister, tattoosister, kendosister, deze lijst gaat nog even door... Dit is een reis geweest 
die ik uiteindelijk alleen af moest leggen, maar je bent erbij geweest in geest. Weet dat ik er ook ben 
voor al jouw avonturen. Nienke; veel mensen weten dat je niet graag op het podium staat, maar bij 
mijn verdediging sta je er toch. Dankjewel daarvoor, en alle andere tijden dat ik bij je aan kon klop-
pen.  

Dank aan mijn ouders, van wie ik geleerd heb dat persoonlijke ontwikkeling beter laat dan nooit kan 
gebeuren. Dit proefschrift gaat onder andere over afstand en nabijheid, waarvan ik het belang aller-
eerst van jullie geleerd heb. Bovendien leerden jullie me dat plezier in je werk belangrijker is dan 
inkomen of status, dat je het ver kan schoppen door te doen wat je leuk vindt, en van wie ik mijn 
enorme eigenwijsheid heb geërfd. Ik denk dat sommige mensen zich alleen maar af kunnen vragen 
hoe het er bij ons thuis vroeger aan toe ging; gelukkig bracht het ook veel plezier en leuke, verhitte 
discussies met zich mee. Paul; de lat is hoog gelegd, het is een opluchting dat ik er niet overheen hoef 
en de vrijheid heb mijn eigen ding te doen. Elly; de weg was soms bergopwaarts, maar in de afgelo-
pen jaren heb je me verrast door het creëren van een rustplaats in de tocht. Dankjewel. Voor Tho-
mas, die mijn grote broer zal blijven. Je hebt me altijd gesteund, ook al beschuldigde je me soms van 
teveel schuim op de afwas. Heel erg bedankt voor alle tijden dat je deur open stond en alle talloze 
etentjes op momenten dat ik het nodig had. Maschinka, ook jij bedankt voor je gezelschap en je gast-
vrijheid, ook op momenten dat je er niet altijd zin in had. Voor Dik, met wie ik misschien geen genen 
deel, maar andere dingen des te meer. Die veel van zijn kennis en liefde voor taal, cultuur en etiquet-
te met me heeft gedeeld, en tegen wil en dank mij mede gevormd heeft. En ook in het bijzonder dank 
aan mijn oma Bep, van wie ik al vroeg mee kreeg dat je nooit te oud bent om te leren. Ik hoop dat ik 
je ook nu weer trots heb gemaakt en ik ben heel blij dat je het nog mee mag maken. 

Voor al mijn collega’s bij het Bonger Instituut, oude en nieuwe: jullie waren leraren, medestudenten, 
muzen, de broodnodige afleiding en de noodzakelijke feedback. Een aantal verdienen extra dank: 
Annemieke, die mij in het begin een hoop heeft bijgebracht, en dat in zekere zin nog steeds doet. 
Ton, de buurman die mij soms verward en mij soms van mijn hokjesgeest bevrijd. Rafaela, met wie ik 
meer levensgebeurtenissen deel dan alleen de PhD, en voor wiens aanwezigheid ik dankbaar ben. 
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Jennifer, dankjewel voor de steun en alle levenslessen. Alberto, leuk om met iemand ook muziek-
smaak te delen. Patrick, het is al een tijd geleden maar bedankt voor de kennismaking met echt 
veldwerk.  

Dank aan alle student-assistenten en veldwerkers die de onderzoeken waar dit proefschrift op geba-
seerd is ondersteund hebben. Ook aan de verschillende instanties wiens geld dit onderzoek mogelijk 
heeft gemaakt. En natuurlijk ook dank aan de respondenten: zonder de welwillendheid en eerlijkheid 
van wildvreemden zou ons werk onmogelijk zijn.  

Voor mijn vrienden, waarvan ik een aantal speciaal wil noemen. Zonder Hanneke zou mijn leven al 
jaren stukken ingewikkelder zijn; het discussiëren is minder heftig geworden maar de kritische reflec-
tie is er niet minder om. Ook dank aan Rachid, mijn kleine broertje, en Joeri, mijn roomie, die me 
allebei soms verrassend jong laten voelen. Ray, bedankt voor alle hulp en enthousiasme in het cre-
eren van mijn droomhuis. Dirk: jij bedankt voor het ontwerpen van de kaft. 

Ten slotte dank aan alle mensen ter wereld waar ik ooit kendo mee heb mogen beoefenen. In het 
bijzonder mijn twee sensei Louis en Jo, wiens nuchterheid bevrijdend is, mijn coaches en sempai 
Mark en Guido die meer zijn dan dat, en mijn dojo Museido met iedereen die erbij hoort en hoorde. 
En natuurlijk ook al mijn teamgenootjes, de dames en de heren. Elke training, elke gigeiko heeft mij 
iets geleerd. Dat je jezelf in de weg kan zitten, dat de behoefte aan perenijsjes op de gekste momen-
ten boven kan komen, maar vooral dat de grens altijd verder ligt dan je denkt.  
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