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Zo, dat is ook weer klaar. Het duurt even, maar dan heb je ook wat.

Na iets meer dan vier jaar aan dit proefschrift te hebben gewerkt ligt nu het
eindresultaat voor je. Vier artikelen waar ik uiteindelijk toch wel een beetje trots op
ben en vooral vier hele fijne jaren waarin ik veel plezier heb gehad in mijn werk. Dat
heb ik voor een groot deel te danken aan de prettige collega’s bij de vakgroep
Sociologie.

In het bijzonder noem ik dan natuurlijk als eersten Jacob en Andreas. We werkten voor
ik aan mijn PhD project begon al een tijdje samen, bijvoorbeeld aan mijn scripties voor
bachelor en master. Ook het onderzoeksvoorstel waarop mijn proefschrift gebaseerd
is hebben we samen geschreven. Ik had er dan ook alle vertrouwen in dat het een hele
prettige samenwerking zou worden, en dat is helemaal gelukt. Jacob, ik heb heel wat
uren bij jou op de kamer gezeten (dus het voelt vertrouwd dat het nu mijn kamer
geworden is). We hebben van alles besproken. Dat ging niet altijd even efficiënt, maar
efficiëntie is ook dodelijk voor leuke ideeën. Het is denk ik mede aan al die gesprekken
te danken dat we vier heel verschillende en volgens mij best originele artikelen in dit
proefschrift hebben gekregen. Andreas, ook van jouw advies en commentaar heb ik
veel geleerd. Altijd heel grondig en zorgvuldig, zelfs als je het heel druk had, en je wist
vaak goed de vinger op de zwakke punten in mijn verhaal te leggen. Je ziet altijd iets
dat nog beter kan, en dat is een hele goede aanvulling voor mij want ik ben vaak snel
tevreden. Ook Rafael wil ik hier in het bijzonder bedanken. Omdat Andreas wegens
familiebanden niet mijn promotor kan zijn werd jij gevraagd deze rol op je te nemen.
Ik ben heel blij dat je dit hebt willen doen en dat mijn proefschrift ook jouw
goedkeuring mocht ontvangen.

Als ik het over fijne collega’s heb dan denk ik ook gelijk aan mijn jaargenoten Renske,
Chaïm, Thomas, Natalia en Mariola. Alle etentjes, gezamenlijke reizen naar
forumdagen en ICS cursussen, en vooral de uitstapjes naar Barcelona en Bergamo
waren onvergetelijk. Er zijn volgens mij niet veel jaargroepen die net als wij echt één
groep zijn. Nu ben ik de enige van ons die nog in Groningen woont en werkt. Jammer
natuurlijk dat we elkaar niet meer zo veel zullen zien, maar wel een hele goede
gelegenheid voor meer mooie reizen. Waar is de volgende reünie? Dublin? Stockholm?
Of toch Groningen?

Ook de onderzoeksgroep waarvan ik deel mocht uitmaken, het Norms and Networks
Cluster, is een hele fijne groep. Altijd beschikbaar voor constructief advies, altijd bereid
om mee te denken, met een hele prettige sfeer. De academische wereld kan best
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strategisch en egoïstisch zijn, maar dat is in onze groep onderling nooit zo geweest. Ik
ben heel blij dat ik ook de komende jaren nog met jullie aan onderzoek mag werken,
nu in het bijzonder met Michaël en Andreas.

Marijn, ken je het primacy effect? Het schijnt dus zo te zijn dat de eerste dingen op
een lijst meer indruk op je maken dan alles wat erna komt. Toen jij naar Groningen
kwam voor je ICS sollicitatie was ik na de sollicitatiecommissie de eerste van je
toekomstige collega’s waarmee je een gesprek had. Toen hebben we in de Hortustuin
al gezellig met elkaar gepraat. Nadat je daadwerkelijk in Groningen kwam werken zijn
daar nog veel gezellige gesprekken bijgekomen. Is dat het primacy effect, of gewoon
toeval? Leuk dat je ook een van mijn paranimfen wil zijn en dat we nu op de valreep
voordat jij ook gepromoveerd bent nog een jaartje aan heel vergelijkbaar onderzoek
kunnen werken.

Natuurlijk heb ik niet alleen maar aan artikelen zitten schrijven in mijn jaren als
promovendus. Ook onderwijs en het uitvoeren van experimenten waren grote en
leuke onderdelen van het werk. Marina, onder jouw leiding was het heel fijn om het
project Europese Waarden te mogen begeleiden. Je hebt altijd heel goed overzicht
over het onderwijs, niet alleen in het dagelijkse werk maar ook als het gaat om de rol
van verschillende vakken binnen de opleiding, en de samenwerking was heel fijn. We
waren het altijd snel met elkaar eens en natuurlijk zijn je bakkunsten legendarisch.
Voor de samenwerking bij het uitvoeren van de experimenten wil ik Semra, onze
student assistente, bedanken. Semra, je hebt over de jaren veel werk voor ons
verricht, in het werven van deelnemers en het uitvoeren van experimenten. Jacob en
ik waren bij je sollicitatie al onder de indruk van je enthousiasme. Je hebt echt goed
werk voor ons gedaan. In het jaar voor mijn promotie heb ik ook met veel plezier bij
het University College gewerkt. Mijn collega’s daar wil ik bedanken voor een fijne
samenwerking.

Je zou het haast vergeten nu ik net een pagina vol heb geschreven over collega’s, maar
er is ook nog een wereld buiten de universiteit! Ook daar vind je mensen die heel
belangrijk voor mij zijn en die een indirecte, maar daarom niet minder belangrijke,
bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit proefschrift. Allereest mijn
ouders. Vooral in mijn studietijd en in de eerste jaren van mijn PhD kwam ik nog veel
bij jullie thuis. Het is heel fijn om bij jullie even afstand te kunnen nemen van het werk
en puppyknuffelen is natuurlijk het perfecte medicijn tegen drukte en stress.
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Veel vrije tijd heb ik op het korfbalveld besteed, de eerste jaren nog in Wageningen,
de laatste jaren in Groningen. Op beide plekken heb ik me altijd thuis gevoeld. Het
korfballen heeft me veel plezier en ontspanning gegeven. Ik ben mijn teamgenoten en
oud teamgenoten dankbaar voor alle gezelligheid. Mijn teamgenoten van nu zullen op
hun beurt vooral dankbaar zijn dat mijn proefschrift af is en ik het nu rustiger heb. In
de tijd dat ik dit boek af moest maken terwijl ik ook hard moest werken op het
University College had ik op de donderdagtraining meestal geen energie meer over.
Sorry!

En dan tot slot de persoon waar werk en vrije tijd samenkomen: Rozemarijn. Jij bent
toch echt de allerleukste uitkomst van mijn hele PhD tijd (met dank aan de
sociologieborrels). Je hebt me heel veel geholpen bij het afmaken van dit proefschrift
(zelfs al liet ik je niet altijd helpen wanneer je dat wilde). Mensen die me goed kennen
zijn vast verbaasd dat de layout van dit boekje zo netjes en consequent is. Dat was
nooit gelukt als jij die taak niet van me had overgenomen. Ik ben heel blij met jou!
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