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Voorwoord d 

Hett voorwoord is bij uitstek de plaats om iedereen te bedanken die meege-

werktt lieert aan de totstandkoming van dit proefschrift. Ik dank van deze 

plekk uit daarom allen, ook zij die niet bij naam genoemd zijn. 

Mij nn dank gaat in het bijzonder tut naar de medewerkers van de biblio-

theekk van de Universiteit van Suriname. In de zoektocht naar literatuur 

waarbijj  uit de collecties van verschillende bibliotheken is geput, hebben de-

zee medewerkers alle ondersteuning verleend. 

Hett Research and Development Fund van de Universiteit van Suriname 

benn ik ook zeer erkentelijk. Zij hebben de financiële ondersteuning gege-

ven,, zodat vooral de kosten verbonden aan het veldonderzoek gedekt kon-

denn worden. 

Ikk dank mijn gezinsleden, familie en vrienden die mij waar mogelijk en 

nodigg de fysieke en mentale ondersteuning gegeven hebben. 

Mij nn promotor, prof. mr. Barbara Remhartz, weet dat zonder haar aan-

deell  in het hele promotieproces dit boek nooit zou zijn geschreven. 




