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Dankwoord

Het moeilijkste aan het schrijven een proefschrift zijn de laatste loodjes. Dit is niet alleen
omdat laatste loodjes altijd het zwaarst zijn. Veel erger is dat ik de enige ben die het kan
afmaken. Hoe later het loodje, hoe duidelijker het wordt dat ik vier jaar lang heb mogen
baden in een weelde van intellect, behulpzaamheid, humor en gezelligheid. Nu schrijf ik
m’n ultieme laatste loodje: het dankwoord.

De belangrijkste persoon aan wie ik deze fantastische tijd als AiO te danken heb is
Han. Toen ik in vrij matig tempo mijn doctoraal Methodenleer bij Han had afgerond, gaf
hij mij de kans om te laten zien dat ik ook in minder dan een jaar een studie kon uitvoeren.
Al tijdens mijn doctoraal, maar meer nog tijdens mijn AiO–project, ben ik fan geworden
van Han zijn originaliteit. Geen onderzoeker ben ik nog tegengekomen die zo weinig
dogmatisch is. Ieder bestaand vraagstuk probeert hij van een nieuwe kant te bekijken.
Geen wetenschappelijke gewoonte is hem heilig, behalve de wetenschappelijkheid zelf.
Klopt het, kan het en hebben we er wat aan? Ik voel me bevoorrecht bij de geweldige
vakgroep Methodenleer onder Hans leiding gewerkt te mogen hebben.

De belangrijkste persoon aan wie ik te danken heb dát het een fantastische tijd was
is Eric–Jan. Ik kwam bij hem als assistent terecht toen ik van Han de kans kreeg te laten
zien wat ik kon. In onze eerste ontmoetingen viel het me direct op dat Eric–Jan volslagen
gek is. Eric–jan maakt grapjes die niet kunnen, heeft plezier om andermans pijn en lijkt
niet te willen snappen dat er mensen zijn die niet zoals hij zijn. Ik kan me dat laatste
wel voorstellen: Eric-Jan is een soort ratelende machine van positiviteit en gedrevenheid.
Vanuit dat perspectief lijkt alles om je heen stil te staan, dat ı́s ook raar. Gelukkig
haken steeds verse studenten en AiO’s aan, die binnen de kortste keren meeratelen in de
gesmeerde machine. Eenmaal binnen merk je dat er, ondanks de snelheid, veel ruimte
voor nuance is, een groot goed. En er blijkt — Eric–Jans dag duurt écht 24 uur — heel
veel tijd over voor kroketten en biertjes, die hij nog liever uitdeelt dan inneemt. Buiten
kijf staan uiteraard Eric-Jans toegewijde begeleiding en buitengewoon wetenschappelijke
instelling.

Ik zou nu nog een hele lijst namen kunnen geven van goeie vrienden, fijne co–auteurs,
bevriende collega’s en kamergenoten die ik wil bedanken voor hun steun, kennis, vriend-
schap en kritiek. Ik wil daaraan ontsnappen door twee archetypen van steun en toeverlaat
te beschrijven. Ten eerste de Ruud. De Ruud helpt je realiseren dat alles wat je doet
onzin is. Hij is een belangrijk toevluchtsoord als je aan je dagelijkse bezigheden wilt
ontsnappen en een vleugje van de buitenwereld wilt proeven. De aanstichter van menig
AiO–dip. Gelukkig ook degene die je helpt om die dip snel te verdringen. Ten tweede is
er de Raoul. De Raoul doet je realiseren dat wat je doet belangrijk is. Hij is je toevluchts-
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oord op de momenten dat je net iets te veel de betrekkelijkheid inziet van wat je doet.
Een therapeut voor de AiO-dip. Tot in de kroeg principieel en altijd behulpzaam. De
labels zijn uiteraard zo gekozen omdat de betreffende personen zeer goede voorbeelden
zijn, maar als je je in één of beide van deze archetypen herkent, kan ik je verzekeren dat
ook jij een heel belangrijke bijdrage hebt geleverd aan mijn promotie.
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