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“Mefrooouuuw, ik bin klééééér!”

Aldus een Fries eersteklassertje dat deelnam aan het SNARE-project na het invullen van 
de zoveelste vragenlijst. Ik ben blij dat ik die woorden eindelijk zelf in de mond kan nemen 
en ben onwijs trots dat dit proefschrift in alle glorie voor me mag liggen. De inkopper moet 
gemaakt worden: dit proefschrift had niet kunnen bestaan zonder de hulp van anderen 
(bijvoorbeeld met huiswerk, met het plakken van een band, of als ik het even niet meer 
zag zitten), dus bij deze presenteer ik u mijn eigen peer nomination lijstje:

Allereest wil ik René Veenstra, eerste promotor, en Jan Kornelis Dijkstra, co-promotor, 
bedanken. Voor een Research Mastervak schreef ik met jullie en Christian Steglich 'voor 
spek en bonen' een onderzoeksvoorstel, wat onder jullie begeleiding steeds serieuzere 
vormen aannam. Het werd beloond met een Research Talent Grant van het NWO - de 
kurk van de fles champagne die destijds in Hengelo is losgetrokken heb ik nog steeds 
:-) . Er volgde nog wel een vreselijk ongemakkelijk sollicitatiegesprek met een 9-koppige 
ICS-commissie waarin ik enorm aan het struikelen was over het Nederlands en Engels en 
ik onder andere iets gezegd heb over 'het geslacht ergens instoppen'. Daarna kon mijn 
onderzoekscarrière natuurlijk alleen maar bergopwaarts gaan. 

Ik heb tijdens het schrijven van mijn proefschrift veel aan jullie inhoudelijke expertise 
gehad, maar ook aan jullie stoïcijnse vertrouwen in mij. Ik heb vaak genoeg vertwijfeld met 
jullie om tafel gezeten: "Is dit wel de goede richting? Is het paper wel relevant genoeg? En 
de analyses lopen niet!”. Toch ging ik vaak met een positief gevoel de deur weer uit, na een 
overtuigend “Dit is gewoon een goed paper” (René) en “Nee joh hartstikke goed paper 
gauw indienen!” (Jan Kornelis). Jan Kornelis, ik ben je dankbaar voor je positieve energie 
tijdens onze bi-weekly meetings, die soms wat meer weghadden van bi-weekly klaagings. 
René, JK, jullie hebben allebei toch gelijk gekregen: het is allemaal goed gekomen.

Ik wil ook co-promotor Christian Steglich en Tom Snijders bedanken. Mijn proefschrift 
leunt zwaar op de door jullie ontwikkelde RSiena software. Zonder jullie uitleg, hulp met 
scripts en foutmeldingen en tomeloze geduld was het mij niet gelukt dit proefschrift te 
schrijven. Hoewel het soms vreselijk frustrerend en vertragend was om op het randje van 
het mogelijke en bekende te werken, wisten jullie altijd meerdere wegen die naar Rome 
(of nouja, Siena, ha!) leidden. Ik besef me dat onze hulprelatie niet geheel reciprook was 
(zeg maar z

ij
(1-z

ji
))maar hoop dat mijn dankbaarheid wat van deze onbalans kan 

rechttrekken. 

Op deze plek wil ik ook graag de leescommissie bedanken: prof. dr. Siegwart Lindenberg, 
prof. dr. Beate Volker en prof. dr. Alison Ryan, bedankt dat jullie de tijd en moeite hebben 
genomen om mijn proefschrift grondig te lezen en beoordelen. Thank you for taking the 
time and effort to carefully read and assess my dissertation. 
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En natuurlijk: bedankt scholen, leerlingen en het SNARE-team. SNARE is een mooie en 
rijke dataset geworden dankzij jullie jarenlange knalharde werk. 

Beau, je weet wat je voor mij hebt betekend als vriendin en in jouw rol als PhD-mentor. 
Ik heb veel gehad aan je wijze en doordachte adviezen, de fijne gesprekken en de 
honderdduizend woordgrappen (Alaafide. Kloon. Albertbeau. Waarom hebben we geen 
grapministratie bijgehouden van al die loldenburg) en voice! mes! sa! ges! Hiermee wist je 
mij en mijn project weer een zetje in de goede richting te helpen. Ook Jet ter Heegde wil 
ik hier noemen. Bedankt voor je nuchtere kijk, bemoedigende woorden en goede raad.

Stiekem vier ik alweer mijn 10-jarige jubileum bij sociologie. In 2008 begon ik hier aan 
de bachelor. Destijds verkoos ik sociologie Groningen boven andere steden, omdat de 
sfeer me hier zo prettig leek. Ik had gelijk en heb hier ontzettend fijn gestudeerd en 
gewerkt. Lieve collega’s en ex-collega's: bedankt voor die fijne sfeer, jullie betrokkenheid, 
de gezellige lunches, borrels (met snaaacks!) en uitjes, maar bovenal voor de ontzettend 
uitdagende en inspirerende omgeving die jullie samen vormen. WALM’ers: Ik heb onwijs 
veel geleerd van jullie serieuze, kritische en constructieve feedback op mijn eigen papers 
en andermans werk. Ik heb genoten van onze no-news-rounds, de vele mijlpalen met 
bijbehorende traktaties, conferenties en onze werkweken in het altijd bruisende Echten. 

Rūta, thank you for being my office mate for all these years. Although we developed some 
talent for relay racing when it comes to our work schedules, your positive spirit was always 
present. I enjoyed your company, and I am thankful for having had such an intelligent and 
considerate office mate. Many times a sweet message and/or chocolate bar was waiting 
for me at my desk just when I needed it. Rūta, I hope you will find back your (research) 
mojo. You can do it. 

De laatste maanden heb ik gespendeerd in het kantoor van de befaamde “Legion 
XXIX”. Het was fijn om in de laatste periode lekker weg te kunnen kletsen tegen wel vijf 
kantoorgenootjes en in een prikkelrijke omgeving te zitten met enorm veel rommeltjes en 
planten / hashtekjes. Vera, Fleur, Tessa, Robert en Marianne: bedankt voor die positieve 
energie, die maakte de laatste loodjes een stukje minder zwaar.

Verder wil ik alle vrienden bedanken die voor de nodige vrolijkheid hebben gezorgd en 
me bij tijd en wijle bewust dan wel onbewust enorm hebben gesteund op de momenten 
waarop ik het nodig had. Door fijne (digitale) gesprekken en belletjes, knuffels, kaartjes, 
enorm flauwe humor, bankhangen, langzame ontbijtjes, koffie-nerderij, wijnproeverij, 
(vr)eterij, geplande feestjes, ongeplande feestjes (“Ik ga niet op stap. Hee kijk, de 
Donovans!”), saunabezoekjes, fijne concerten en festivals, lekkages, slavinken en 
eierballen, wazige filmhuisfilms, motorritjes en al het andere wat extreem ontspannend 
heeft gewerkt. 
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Shout-out naar alle (ex-)Hengeloërs en (ex-)Groningers, you know who you are. Jullie zijn 
lief en onmisbaar.

Anne, ik leerde je kennen als PR-tijger ( :D ) van de PhD Day 2017 en kwam er al gauw achter 
dat ik je wel tof vond. Volgens mij was de gezamenlijke liefde voor ondergewaardeerde 
en multi-inzetbare emoji's (bacon op je verjaardag) en obscure .gifjes (garnaal met kroon) 
dé katalysator voor onze vriendschap. Ik ben blij dat ik je heb leren kennen, je bent een 
topwijf. Fijn dat je me als paranimf wil steunen! 

Marleen Wienk (cargocollective.com/marleenwienk) heeft de prachtige illustratie op de 
kaft gemaakt. Marleen, ik vind het bijzonder dat we na zoveel jaar nog steeds met elkaar 
in contact zijn en dat jij en je talent dit voor me wilden doen.

Last but not least wil ik mijn familie bedanken. Mama, papa, al was het soms onduidelijk 
waar ik nu precies mee bezig was (niet met afstuderen in elk geval :D ), jullie waren 
altijd vet trots als ik voor presentaties naar het buitenland afreisde of dat ene artikel had 
gepubliceerd (“Waar koop je dat tijdschrift?”). Jullie hebben er altijd voor gezorgd dat ik 
heb kunnen doen wat ik wilde doen en hebben me hierin volledig gesteund, wat maakt 
dat ik sta waar ik nu sta en ben wie ik ben. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke liefde 
en steun, die is geheel wederzijds. In de wijze woorden van een zeker persoon: “Nou, dan 
heb je dit ook weer gehad”. Op naar de volgende stap!

Anne, mijn lieve grote kleine zusje, mijn stoere metal-kickboks-motor-maatje, mijn 
paranimf, je voelt me heel goed aan en weet op de juiste momenten te appen, te bellen, 
of schattige dierenfilmpjes te sturen. Ik ben blij met ons, je bent me enorm dierbaar. 
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