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DANKWOORD D 

Allereerstt wil ik van deze ruimte gebruik maken om mijn promotoren te 

bedanken:: Selma Leydesdorff voor het geduld waarmee ze zoveel verschillende 

versiess en opzetten van dit proefschrift heeft gelezen en van helder 

commentaarr heeft voorzien, Rob Hagendijk voor zijn constructieve hulp, voor 

zijnn scherpe doch rechtvaardige kritiek en voor de manier waarop hij me 

tijdenss de eindfase nog een stukje verder heeft geduwd en - last but not least -

Jürgenn Muller voor zijn kritisch enthousiasme, zijn helder en subtiel 

commentaarr èn voor het feit dat hij degene was die mij op het pad van het 

promoverenn heeft gestuurd. 

Hett Belle van Zuylen Instituut heeft mij de afgelopen jaren een plek 

gebodenn om mij op het schrijven van dit proefschrift te kunnen toeleggen. Ik 

hebb daar veel bijzondere mensen ontmoet die mij hebben bijgestuurd, 

gesteundd en tot kritisch academicus hebben gevormd. Ten eerste gaat mijn 

dankk uit naar Amade M'charek en Catherine Lord met wie ik jaren een kamer 

hebb gedeeld. Als Spice Warriors gaven we elkaar inhoudelijke en geestelijke 

steunn tijdens de worsteling die met het schrijven van onze proefschriften 

gepaardd ging. Ik dank hen beide voor hun onvoorwaardelijke vriendschap en 

hunn hulp in bange en mooie dagen. Amade heeft me enorm geholpen door op 

eenn luchtledig moment de theoretische denkkaders aan te reiken die dit 

proefschriftt haar richting hebben gegeven. Ik ben heel blij dat ik heb mogen 

samenwerkenn met zo een warm en genereus mens. Catherine heeft mij de 

belangrijkee les geleerd dat 'het academische' geen afgepaste praktijk moet zijn, 

maarr een plaats waar de passie van het denken, scheppen en het schrijven 

gestaltee kan krijgen. Met die wetenschap kan ik nog lang leven. 

Ikk ben heel blij dat Frances Gouda het Belle van Zuylen met haar 

aanwezigheidd is komen verrijken. Haar dank ik vooral - maar niet alleen - voor 

dee ongelofelijke steun tijdens een periode dat de voortgang van dit 

promotieonderzoekk erg bemoeilijkt werd. Ook haar levenspartner Gary Price 

benn ik zeer dankbaar voor zijn hulp en vriendschap. Marion de Zanger bedank 

ikk voor de manier waarop zij, ondanks haar drukke leven, altijd ruimte voor 

mee maakte op moeilijke momenten. Ellis Jonker dank ik voor haar 
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betrokkenheidd en voor haar enorme hulp tijdens de laatste fase van het 

onderzoek,, Hanne Drogendijk voor haar nimmer aflatende bereidwilligheid om 

herschrevenn versies te lezen, Sandra Pozanezi voor haar cruciale hulp tijdens 

hett schrijven van het inleidend hoofdstuk, Pamela Pattynama voor al haar 

adviess en wijze raad en Wilma Cohen voor alle praktische en emotionele 

ondersteuning.. Ook dank aan alle leden van de promotieclub voor de goede 

kritiekk die ze me de afgelopen jaren hebben gegeven. Dat Astrit Blommestijn 

eenn aantal jaren geleden als assistent-manager bij het Belle van Zuylen 

aantrad,, kan als een klein wonder omschreven worden. Het bleek niet alleen 

eenn hereniging met een jeugdvriendin die ik meer dan 20 jaar uit het oog 

verlorenn had, maar ook een ontmoeting met een zeer bekwame kracht die op 

veell  manieren aan de totstandkoming van dit proefschrift heeft bijgedragen. 

Dee laatste jaren heb ik kantoor gehouden met Jelke Boesten, Marie 

Louisee Janssen en Margriet van Heesch, gezamenlijk beter bekend als Brains 

andand Beauty. Hen dank ik voor hun begrip en geduld en voor de prettige manier 

waaropp we de kamer en elkaar gezelschap konden delen. Margriet wil ik in het 

bijzonderr bedanken omdat zij altijd tijd vond voor het lezen en 

becommentariërenn van mijn stukken en omdat zij zo een bevlogen ziel is. 

Naastt mijn werkzaamheden op het Belle van Zuylen Instituut heb ik de 

afgelopenn jaren les gegeven bij Film- en Televisie Wetenschap Amsterdam. Mijn 

dankk aan alle collegae waarmee ik daar heb mogen samenwerken. Jaap 

Kooijmann ben ik erkentelijk voor het lezen van een aantal versies van 

hoofdstukken.. Dank ook aan al die mensen die ik de afgelopen jaren heb 

ontmoett tijdens het Phd. Seminar Film, dat al zoveel jaren onder de bezielde 

leidingg van Thomas Elsaesser bijeenkomt. Ook bij Film- en 

Televisiewetenschapp ontmoette ik mensen die meer dan vakgenoten bleken. 

Nellyy Voorhuis dank ik voor haar collegialiteit en vriendschap. In Pepita 

Hesselberthh trof ik niet alleen een scherpe geest, vriendin en medestrijder, 

maarr ook iemand die in de laatste fase van dit proefschrift een belangrijk 

vangnett heeft gespannen. Mijn dank voor haar betrokkenheid en praktische 

hulpp is groot. 

Dann zijn er nog al die vrienden en familieleden die mij met raad, daad 

enn lekker eten hebben bijgestaan. Kiki Jeanson, Anouk Damoiseaux, Sjoerd 

Spoelstraa en René Mollema dank ik in het bijzonder voor hun medeleven en 

begrip.. Mijn zussen Camille en Cecile en hun partners Sander en Dirk-Jan 
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bedankk ik voor de manier waarop ze er altijd voor me waren. Mijn nichtjes 

Yliana,, Balint, Aranka, Lorijn en Wendel wisten me op de juiste momenten in 

hunn wereld te trekken waardoor ik meer van het spel van het leven kon 

genieten.. Mijn vader en moeder ben ik heel veel verschuldigd. Zij hebben me 

ontzettendd geholpen en ik ben hun daar heel dankbaar voor. Mijn moeder 

dankk ik voor haar liefde en omdat zij me als kind heeft geleerd hoe belangrijk 

hett is om creatief en op je eigen manier in het leven te staan. Mijn vader voor 

zijnn humor en nieuwsgierigheid en omdat hij mij heeft laten zien dat het soms 

loontt om te balanceren tussen het wezen van een Don Quichotte en een David. 

Tenslottee dank ik Mark Bellamy voor al zijn liefde, begrip en inspiratie. 

Eenn groter geluk had ik me niet kunnen wensen. 
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