Curriculum vitae

Annelieke Dirks werd op 21 juni 1978 geboren te Aduard, Groningen. In juni 1997
behaalde zij haar eindexamen Gymnasium aan het Dr. Nassau College te Assen. Van
1997 tot 2002 studeerde zij Amerikaanse en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit
Leiden. In 2000 studeerde Annelieke ook een semester in de Verenigde Staten aan The
College of William and Mary te Williamsburg, Virginia, waar zij vakken volgde op het
gebied van Afrikaans-Amerikaanse geschiedenis. Daarna volgden twee stageperiodes in
de journalistiek: bij de politieke redactie van het Algemeen Nederlands Persbureau
(ANP) te Den Haag en bij correspondenten Charles Groenhuijsen en Tim Overdiek van
het NOS Journaal in Washington D.C. Annelieke kreeg de Roosevelt Award van het
Roosevelt Study Center toegekend voor de beste afstudeerscriptie in de Amerikaanse
geschiedenis in het jaar 2002. Nadat zij tweeënhalf jaar werkzaam was geweest als
politiek en departementaal journalist voor het ANP, vertrok Annelieke in 2004 opnieuw
naar de Verenigde Staten. Aan The Ohio State University (OSU) te Columbus volgde zij
vakken in het PhD-programma en begon zij met het ontwikkelen van haar proefschrift
onderwerp. Bij OSU was Annelieke tevens werkzaam als assistent-docent en gaf zij
colleges Moderne Amerikaanse Geschiedenis, Moderne Europese Geschiedenis en
Wereldgeschiedenis. Daarnaast was zij een trimester verbonden als onderzoeker aan The
Kirwan Institute for the study of Race and Ethnicity. In augustus 2006 keerde Annelieke
terug naar Nederland om in dienst te treden als assistent in opleiding (aio) bij het Instituut
voor Geschiedenis te Leiden. Onderzoek voor haar proefschrift gaf haar de mogelijkheid
om twee keer een aantal maanden in Indonesië te verblijven. Verder gaf zij werkcolleges
Algemene Geschiedenis en werkte een semester als universitair docent, waarbij zij
mentor was van eerstejaarsstudenten, een werkcollege onderzoek en schrijven gaf, en
bachelor studenten begeleidde bij het schrijven van hun scriptie. Tijdens het schrijven
van haar proefschrift behaalde zij tevens haar internationale diploma als Kundalini Yoga
docent en gaf yogales in de avonduren. Sinds september 2010 is zij met veel plezier
werkzaam als yoga en meditatie docent voor particulieren en in het bedrijfsleven en als
freelance historicus, onderzoeker en docent.
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Annelieke Dirks was born on 21 Juni 1978 in Aduard, the Netherlands. She received her
secondary school diploma from Dr. Nassau College in Assen in June 1997. Between
1997 and 2002 Annelieke studied American and Social History at Leiden University. She
was an exchange student at The College of William and Mary in the U.S.A. where she
focused on African American Studies. Annelieke concluded her studies with two
journalism internships for the Dutch National Press Agency (ANP) and the NOS News
broadcast. She received the Roosevelt Study Centre Award for her MA. Thesis in 2002
and continued her career as a political reporter for press agency ANP. In September 2004
Annelieke returned to the U.S.A. to join the Ph.D. program of The Ohio State University
in Columbus. As a teaching assistant she also taught classes American, European and
World History and worked one trimester as a researcher at The Kirwan Institute for the
study of Race and Ethnicity. Annelieke returned to the Netherlands in the summer of
2006 and joined the History Department at Leiden University as a Ph.D. fellow and
junior teacher. During her Ph.D. years Annelieke became a certified Kundalini Yoga
teacher and taught classes in the evenings. Her research led to two extended research
periods in Indonesia and she finished her dissertation in September 2010. Since that time
she is happily working as a yoga and meditation teacher in private and professional
environments and combines this with freelance historical research and teaching
assignments.
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