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  Dankwoord

Dankwoord

In 2007 begon ik met mijn promotie bij de AISSR. Na ruim 5 jaar is het 
proefschrift af. Dit had ik natuurlijk nooit alleen gekund. Daarom wil ik 
ten eerste mijn promotor Herman van de Werfhorst bedanken voor zijn 
betrokken en bekwame begeleiding. Ook ben ik mijn copromotor Jeroen 
Bruggeman zeer dankbaar voor zijn kritische feedback op mijn werk en 
het mij disciplineren in logisch en gestructureerd denken en schrijven. 
Verder bedank ik al mijn (oud-)collega’s bij de AISSR voor de leuke 
samenwerking. In het specifiek: Anneke Dammers, Miriam May, Teun 
Bijvoet, José Komen, John Grin, Victor Toom, Michiel Baas, Jasper 
Blom, Luc Fransen, Valentina Di Stasio, Sylvia Tidey, Lutz Hofer, Sylvia 
Holla, Bert de Graaff, Thomas Franssen, Thijs Bol, Rogier van Reekum 
en Sjoukje Botman. Van de afdeling sociologie wil ik in het bijzonder 
Muriël Kiesel bedanken voor haar support in het laatste deel van mijn 
promotietraject. Voor de technische kant van de totstandkoming van dit 
proefschrift wil ik mijn beste vriend Martijn Dorresteijn, Suzanne 
Bakkum en Margreet van der Ham bedanken. Jullie zijn van grote hulp 
geweest bij het zetten van de laatste puntjes op de i. Bart van Heerikhuizen 
ben ik dankbaar voor het koffiedrinken in de stationsrestauratie van 
Amsterdam Centraal in 1998. Ook dank ik Bowen Paulle voor al zijn 
wijze woorden op momenten dat het wat minder ging. Tito Bachmayer 
bedank ik voor de vele conversaties bij hem op het balkon. Ik wil mijn 
moeder bedanken voor haar onvoorwaardelijke liefde. Gusta, mijn 
liefste, ook jou wil ik bedanken voor het feit dat je überhaupt in mijn 
leven bent. Tot slot wil ik mijn vader, Engel Prins, bedanken. Zonder jou 
had ik dit pad nooit bewandeld. 

 


