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Dankwoord d 

Allereerstt wil ik mijn beide promotors bedanken voor de hun begeleiding. Beiden hebben 
opp verschillende en eigen wijze een bijdrage geleverd aan de wording van dit proefschrift. 
Jann wil ik vooral bedanken voor de wijze waarop hij altijd zeer snel zijn commentaar op 
eenn concepttekst liet weten. Dit legde meestal de zwakke plekken in een tekst bloot. Soms 
wass dit wel eens een kleine tegenvaller, maar hij had zelden of nooit ongelijk. Michiel wil 
ikk vooral bedanken voor de werkbesprekingen. Na deze besprekingen had ik, door zijn 
enthousiasme,, altijd weer zin om ergens mee verder te gaan. 

Uiteraardd wil ik ook de mensen bedanken die op het instituut rondlopen of hebben rond-
gelopen.. Door af en toe een praatje met ze te maken (over onderzoek of andere onderwer-
pen)) of ze te proberen te helpen met (meestal computer-) problemen, kon ik daarna weer 
friss aan mijn eigen werk beginnen. Ik ben altijd met plezier naar het instituut gegaan, mede 
omdatt de sfeer er altijd goed was. 

Ookk de organisaties die geld hebben gegeven voor de twee werkbezoeken aan Japan en 
conferentiebezoekk dienen niet onvermeld te blijven: NUFFIC, internationaliseringsfonds 
vann NWO en het Leids Kerkhoven-Bosscha fonds hebben allen bijgedragen. 

Ikk moet zeggen dat, hoewel ik dat nooit zo heb laten blijken, ik in het laatste jaar de 
aanvechtingg had om met het schrijven (dat me zwaar viel) van het proefschrift te stoppen. 
Uiteraardd ben ik nu natuurlijk blij dat ik het heb afgerond, maar de betrekkelijkheid van een 
afgerondee promotie heeft me altijd helder voor ogen gestaan. Graag wil ik dan ook Francis 
bedankenn voor haar steun tijdens de moeilijke tijden. 

Hoewell  mijn toekomst onzeker is wil, ik ook mijn ouders bedanken dat zij mij altijd 
dee keuze hebben gelaten om te gaan doen wat ik zelf leuk vond. Ik vind dit zelf heel be-
langrijkk en hoop dat mensen bij het aanvangen van een studie of een promotie-onderzoek 
zichh niet in de eerste plaats laten leiden door economische motieven. Uiteraard zal men de 
consequentiess dan ook voor lief moeten nemen. Het plezier dat ik heb gehad tijdens mijn 
studiee en onderzoek (en de mogelijkheden die mij geboden zijn) is heel groot geweest. 
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