
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Faces of conflict
Interventionism and substantiveness in the conflict framing process
Bartholomé, A.A.J.

Publication date
2017
Document Version
Other version
License
Other

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bartholomé, A. A. J. (2017). Faces of conflict: Interventionism and substantiveness in the
conflict framing process. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/faces-of-conflict(53cda8f8-da68-4309-b14c-c50cb1871dae).html


159

ACKNOWLEDGEMENTS



161160

Acknowledgements (Dankwoord)

Naast het geluk dat ik de mogelijkheid heb gekregen om drie jaar te kunnen wijden aan een fantastisch 

onderzoeksproject, heb ik ook nog eens het geluk de allerliefste mensen die een mens zich kan wensen 

om me heen te hebben, zonder wie ik dit onderzoeksproject zeker niet tot een goed einde had gebracht.

 Om dit dankwoord te beginnen, wil ik alle leuke mensen die ik bij de UvA heb leren kennen 

bedanken. Jullie zijn meer dan collega’s geworden, en ik zal mijn tijd als PhD altijd koesteren. Om te begin-

nen mijn promotoren Claes en Sophie. De meetings waren altijd gezellig en heel effectief. De dynamiek 

en samenwerking tussen jullie beiden is uitstekend en om met jullie als team te functioneren was daarom 

ongelofelijk fijn. Claes, ik wil je met name bedanken voor je pragmatische instelling, het altijd houden van 

overzicht en je goeie humeur. Sophie, bedankt voor alle begeleiding en immer uitgebreide feedback. Zon-

der je revisies en steun in de week in Wenen had ik het nooit gered. Ook wist je altijd heel goed de focus 

op de dissertatie terug te brengen als ik en Claes tijdens meetings over voetbal gingen praten. Ik wil ook 

Ed Tan bedanken. Het interessante onderzoek over films en geluk tijdens de bachelor, alsmede de bege-

leiding voor mijn masterscriptie hebben me veel geleerd over onderzoek doen en ook mijn enthousiasme 

hiervoor aangewakkerd. Linda Bos verdiend mijn dankbaarheid voor mijn eerste klusje binnen politieke 

communicatie en de tip waardoor ik ben gaan solliciteren op deze promotieplek.

 Daarnaast wil ik mijn lieve paranimfen Alyt en Sab bedanken. Alyt omdat ze altijd zin had om te 

kletsen, vooral over luiers, dit was wellicht niet goed voor de voortgang van mijn onderzoek, maar wel 

voor mijn goede humeur. Ook ben ik Sabine zeer dankbaar dat ze zo vaak de taak op zich nam om een on-

waarschijnlijk flauwe openingszin op Tinder te verzinnen, dit heeft me geen enkele date opgeleverd, maar 

wel wat extra tijd om aan m’n proefschrift te besteden. Tom, I hope you never go back to your fucking 

island and will be very happy in your lovely home near the beach with Yara (and with your beloved Britain 

almost in view). Carlos Tico! Unfortunately, you will be leaving this cold country, but I hope to visit you 

soon in sunny Costa Rica (or was it Puerto Rico, I always forget?). Que te vaya bien y que te encontrara 

amor! Toni, Anne en Alina wil ik bedanken omdat jullie zulke fantastische roomies waren op de Kloveniers-

burgwal, en de sfeer tussen ons in de kamer altijd zo goed was. Ik wil Rena bedanken voor alle dansjes en 

Russische salade tijdens het PhD weekend. Van Toni en Jelle heb ik geleerd dat meedoen belangrijker is 

dan winnen, het spelplezier straalde van ze af ondanks de talloze pijnlijke nederlagen. Bjorn wil ik bedan-

ken voor de hulp met de automatische inhoudsanalyse, de feestjes, de daadwerkelijke tegenstand met 

Acknowledgements



161

tafelvoetbal, en het feit dat ik op het prachtige huisje van hem en Martijn mag passen terwijl ze Canada 

aan het veroveren zijn. Sjoerd, bedankt voor je inspirerende lunch lectures en je indrukwekkende kennis 

waardoor je op bijna elke vraag met betrekking tot elk mogelijk onderwerp een antwoord weet (behalve 

als het over voetbal gaat, daar heb je niet zoveel verstand van). Michael, bedankt voor je rust en kalmte in 

de chaotische PhD-kamer. Verder verdienen Damian, Fam, Sifra, Hao, Nadine, Bas, Claire, Anna, Andreas, 

Franzi, Sanne, Nhu, Sarah Jane, Sarah en Ivar en speciale vermelding, bedankt dat jullie ASCoR zo gezellig 

en leuk maken! Nadine, Jeroen, Mark, Anke, Theo en de anderen uit mijn PhD-club die al genoemd zijn, 

bedankt voor alle waardevolle feedback en gezellige meetings. Tenslotte wil ik ook Jasper niet onvermeld 

laten en bedanken, waarvoor ben ik even vergeten.

 Na de UvA heb ik de geweldige kans gehad om stage te lopen op de onderzoeksafdeling van de 

NPO, maar ook daarna veel ervaring kunnen opdoen in verscheidene betaalde klussen. Hier wil ik met 

name Sjoerd Pennekamp voor bedanken. Na voltooiing van deze dissertatie heb ik de mogelijkheid gekre-

gen om terug te keren bij de NPO en aan de slag te gaan met een zeer mooie nieuwe uitdaging buiten de 

wetenschap met superleuke oude en nieuwe NPO collega’s. Hier ben ik zeer blij mee en dankbaar voor.

 Een gezonde balans tussen lichaam en geest is de basis voor elke prestatie. Een referentie naar 

de mooiste en gezelligste amateurclub van Amsterdam mag niet ontbreken. Ik wil iedereen bij Jos Water-

graafsmeer bedanken en dan met name de begeleiding en teamgenoten bij de zaterdag 1. Frits, Richard 

Pel, Richard Smit, Ibi, Lennart, Jur, Tom, Stan, Stanga, Rody, Lucien, Sander en natuurlijk alle andere team-

genoten, bedankt voor de humor, gezelligheid en het samen winnen en verliezen de afgelopen jaren. Dit 

geldt natuurlijk ook voor de zaalteamgenoten van Nakkie derbij: Rijk, Fe, Daan en de rest. We houden 

nu zelf soms de nul, dank daarvoor. Speciale vermelding voor Bob Visscher die niet alleen de grootste 

draaicirkel en de verste inworp van het westelijk halfrond heeft, maar die ook nog het design voor deze 

dissertatie als een baas gefixt heeft. Alleen maar liefde Bob!

 Ik heb het geluk gehad om in Amsterdam op te groeien en op PNC een groep mensen te leren 

kennen die altijd in mijn hart zullen blijven. Imtiaaz, bedankt voor je nutteloze feitenkennis en de bioscoop-

bezoekjes. Sven, je betweterigheid en niet aflatende creativiteit in het verhaspelen van spreekwoorden 

en gezegdes is een oneindige bron van inspiratie. Sanjay, je positiviteit en onnavolgbare manier waarop 

en energie waarmee je lawaai maakt, dat doet niemand je na. Nathan, hopelijk drinken we ondanks je 

nieuwverworven burgerlijkheid nog af en toe een drankje zonder dat m’n jas het begeeft. Tos, thanks voor 

de loesoe avondjes en gezelligheid. Adnan, ik zal nooit alle drankjes, humor en gesprekken over het leven 



163162

vergeten. Pris, bedankt voor je tactloosheid en hipsterswag. Hein, je nuchterheid is een inspiratiebron, 

verlies dat nooit. Ruben, Marleen, Pam, Nadine, Nadine en Clara: jullie zijn allemaal een soort van aange-

trouwd, of aangetrouwd geweest maar zo voelt dat absoluut niet. Bedankt voor jullie gezelligheid en dat 

jullie het zo lang volhouden bij die gekke vrienden van me. 

 Dan mag tenslotte mijn familie niet onvermeld blijven. Allereerst mijn lieftallige neef en huis-

genoot Tom, ik ben je zeer dankbaar dat je en een gezellige huisgenoot bent, en me ook altijd met Fifa 

laat winnen, dat doe je vast voor m’n zelfvertrouwen, maar toch hoop ik stiekem dat je die joystick in de 

cockpit beter in de vingers hebt dan die van de Playstation. Opa Harry, bedankt voor uw nuchterheid, 

mijnwerkersverstand en heldere blik op zaken. 

Ook wil ik Frans en Marlies bedanken, alle heropvoedingskampen in de zomers van mijn jeugd in het zon-

nige zuiden zijn zeer goed voor me geweest en ook zeer gezellig. Michelle, Remon, Kjell, Tim en Joyce 

jullie ook bedankt voor de gezelligheid tijdens de bezoekjes aan het zuiden. Ik wil mijn oom Bart bedanken, 

ondanks de afstand en dat we elkaar niet zo vaak zien blijft onze band supersterk. Yohan, Mélanie, Yohan, 

Mélanie, Louise und Sarah. Danke für einen sehr angenehmen Tag in Wien nach einer Woche schwerer 

Arbeit. Das hat mir sehr gut getan. Aussi, Un gros bisou pour Babette, Gerrie en Paul, Vanina, Paul, An-

toine et Jonathan. Ik wil mijn lieve oma Dinie bedanken voor al uw mooie verhalen over vroeger en alle 

keren dat ze me zo verwend heeft. Ik hou zielsveel van u en ben u dankbaar voor alles. 

 Lune, bedankt voor alle jaren dat we samen zijn geweest, ik heb van je genoten en ontzettend 

veel van je geleerd, je zal altijd in mijn hart blijven en ik wens je alle goeds in de toekomst. Mijn gedachten 

gaan ook uit naar mijn vader Ton, die er al jaren niet meer is en dit moment spijtig genoeg niet meer mee-

maakt, maar hopelijk ergens daarboven tevreden meekijkt. En tenslotte mijn lieve moeder Rose, die ik wil 

bedanken voor haar hulpvaardigheid, liefde en niet aflatende opofferingsgezindheid voor anderen. Zonder 

jou was me dit nooit gelukt, dikke zoen.  


