Dankwoord

Het is grappig hoe het begrip vakantiegemeenschappen de afgelopen jaren zo’n
dubbele betekenis kreeg. Terwijl de werkelijke betekenis van vakantie mij steeds
meer ontglipte (iedere keer was het onderzoek in gedachten mee), raakte ik met het
onderdeel gemeenschappen juist meer vertrouwd. Op deze plek wil ik die
gemeenschappen en enkele personen daarbinnen graag persoonlijk danken voor
hun directe of indirecte bijdrage aan dit boek.
Vakantiegemeenschappen. Als eerste noem ik al die mensen die ik in Bakkum, Club
Med en Ibiza tijdens hun vakantie heb mogen storen. Zij raakten mij door hun
warme, openhartige medewerking tijdens de interviews of doordat ze me
daadwerkelijk meenamen op hun avontuur. Hun houding maakte de soms eenzame
casestudies tot een bijzondere beleving. Hun verhalen en de bijdrage van de ruim
1200 respondenten in de telefonische enquête vormen de ziel van dit proefschrift.
De wetenschappelijke gemeenschap. Maar met bereidwillige respondenten alleen, was het
boek er niet gekomen. Daarin heeft het ICS een belangrijke rol gespeeld. Twee
mensen in het bijzonder: mijn begeleiders Sigi Lindenberg en Rudi Wielers. Zonder
de creatieve en theoretische inbreng van Sigi en de humorvolle, kritische
begeleiding van Rudi lag dit proefschrift er nu niet. Hun bijdrage is de inhoud en
de afronding zeer ten goede gekomen.
Als leek op het gebied van kwalitatief onderzoek heb ik daarnaast veel gehad aan
de suggesties en ervaringen van Rafael Wittek, Corine Hoeben en Alinda van
Bruggen. Bij Tom Snijders, Peter Muhlau, Peter van der Meer, Martin van der
Gaag, Roel Popping, Frans Wasseur en Jan Kratzer kon ik terecht met vragen over
kwantitatieve analysemethoden en technieken. De Communauts, in het bijzonder
Henk de Vos en Anna Petra Nieboer, hebben eerste pogingen tot theorievorming
van waardevol commentaar voorzien.
Voor de leesbaarheid en vormgeving heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de hulp
van: Cathrynke Dijkstra (zij heeft op het allerlaatste moment vrijgenomen om mijn
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samenvatting te vertalen), Anja en Koos Philips (die mij niet alleen door de jaren
heen geduldig aanhoorden, maar ook over de tekst adviseerden), Hester Wolters
(die enkele avonden vrijmaakte om het hele manuscript te corrigeren) en Martin
van Doorn (die tussen alle bedrijven door de voorkant ontwierp).
Tijdens het schrijven kon ik voor goede gesprekken en de noodzakelijke
relativering, steun, lol en wat eigenlijk niet, altijd rekenen op: Ainhoa de Federico
en Marieke van der Wal, mijn paranimfen, Ferry Koster, die Ibiza met zijn hulp
werkelijk tot een feest maakte, Karoly Takacs en Javier Arregui, de beste
kamergenoten die ik mij maar kon wensen, Martin van der Gaag en Marcel van
Assen, wiens mailtjes mij altijd aan het lachen maakten en alle mensen die ik hierna
alleen bij naam noem: Renée van der Hulst, Corine Hoeben, Justine Horgan,
Annelies Kassenberg, Alinda van Bruggen, Henk de Vos, Rudi Wielers, Rie
Bosman, Arie Glebbeek, Rafael Wittek, Evelien Zeggelink, Rene Veenstra, de aio’s
van ICS Groningen en mijn jaargroep. Zij, en natuurlijk de vele anderen van de
vakgroep waarbij niet te vergeten het secretariaat, de schoonmaakster en de bodes
hebben mij in alles echt thuis laten voelen.
Part-time gemeenschappen. De rust, creativiteit en energie om het proefschrift te
schrijven haalde ik voor een groot deel uit de karatelessen van Eduard Hoekstra, de
pianolessen van Geert Drion en de wekelijkse bijeenkomsten bij Noor, Dick en de
anderen. Sinds mei 2003 heb ik er nog een nieuwe bron bij: het werken bij
onderzoek en statistiek van de gemeente Purmerend. Het plezier op de afdeling
werkt aanstekelijk.
Refreshergemeenschappen. Nu het schrijven achter de rug is hoop ik dat ik mijn tijd
weer aan iedereen kan geven die ik de afgelopen jaren veel te weinig heb gezien:
mijn lieve vrienden, mijn fantastische ouders en mijn allerliefste zusje. Maar
bovenal aan Patrick. Lieverd, wat maak jij het leven leuk. Met jou, Puma en Eva
kan ik de hele wereld aan.

Zondag 28 november 2004
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