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Acknowledgment, Dankwoord 

Ruim vier jaar geleden werd ik aangenomen aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit sociologie 

vertrok ik naar communicatiewetenschap en vanuit het pittoreske Nijmegen verhuisde ik naar onze 

grote hoofdstad. Het was het begin van een avontuur, met vele pieken en enkele dalen. Ik heb geleerd, 

gereisd, interessante mensen ontmoet en vriendschappen gesloten. Ik ben vele van de mensen die ik 

tijdens mijn reis tegen ben gekomen dan ook ontzettend dankbaar voor hun steun, opbouwende kritiek 

en de nodige afleiding in deze periode. The very least I can do is to express my gratitude in a personal 

note to each and every one of them. 

Laat ik beginnen met de drie heren. Mijn promotoren.  

Kære Claes. Tak for din tid og dit engagement. Til trods for at du tog mig ind som ph.d.-

studerende i en meget travl periode i din karriere, føler jeg altid, du har været der for mig. 

Til vores møder har du altid været velforberedt, og dine kommentarer har konsekvent været 

spot on, klare og intelligente.  

Hajo, ich habe das Gefühl, dass du immer mehr Vertrauen in mich gehabt hast als ich selbst. 

Bei unseren Gesprächen zu zweit habe ich nie so etwas wie Hierarchie gespürt. Du hast 

immer an mich geglaubt, auch in Momenten, in denen es weniger gut lief. Das weiß ich 

enorm zu schätzen. Danke. 

Rens, ik ontmoette je voor het eerst op het etmaal na je verblijf in Denemarken. Ik was toen 

al een tijdje begonnen als aio aan de UvA. Ik vond het best spannend om je te ontmoeten 

want ik had al veel indrukwekkende verhalen over je gehoord. Maar dat bleek achteraf 

gezien helemaal niet nodig, je bent een hele toegankelijke man, die met beide benen op de 

grond stond. Het ijs was dan ook snel gebroken. Bedankt voor de fijne samenwerking de 

afgelopen vier jaar. 

  ,לכבוד יריב צפתי

 .השהות שלי בישראל הייתה מהנה בכל כך הרבה רמות והרבה מהן בזכותך .רציתי להודות לך על הכנסת האורחים שלך

אני מאוד מעריכה את הזמן הרב שהקדשת להראות לי את העיר  .למדתי המון על המדינה במובנים של תרבות, פוליטיקה ודת

  .להרגיש יותר בביתלא יכולתי  .חיפה והקמפוס

 

אני כל כך שמחה שיריב הפגיש ביננו. מיד הפכנו לחברות ואני בטוחה שנשאר כאלו ונשמור על  ,איילת  פלד קטנה שלי

 .אני באמת מעריכה את האופי החם ,מלא התקווה וחיוביות שלך. כמו גם את כל מה שעשית למעני בשהותי בישראל .קשר
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De eerste drie jaren was de zolderkamer een echte dameskamer (sorry Daan). Afgezonderd 

van de buitenwereld (en de drie verdiepingen onder ons) bevonden we ons in een veilige 

wereld, waar we fantaseerden over “The University of Happiness”, we bespraken 

liefdesperikelen, werk, knappe studenten en persoonlijke problemen. Maar we hielpen elkaar 

ook met het werk, het draaien van analyses, het voorbereiden van presentaties en teksten en 

we gaven elkaar morele steun. Ik wil dan ook Simone de Droog, Sanne Opree en Anouk van 

Drunen ontzettend bedanken voor de leuke tijd in kamer D3.03c. Na drie jaar was ik de 

enige van dit clubje die nog op deze kamer kantoor hield. Gelukkig kwam hier snel 

verandering in  de vorm van Alina en Toni. Twee hele verschillende, maar beide lieve en 

ambitieuze persoonlijkheden. Bedankt voor de cakejes, koekjes, mango’s, theetjes en 

gezelligheid in mijn laatste maanden op de UvA.  

Sonja Fransen, Rik Linssen, Michael Savelkoul, Joost de Boer en Janna Vrijsen mijn 

vrienden, studiegenootjes en bandleden uit Nijmegen en omstreken. Wat is het toch fijn dat 

ik nog met enige regelmaat gebruik heb mogen maken van jullie kennis en vaardigheden en 

ontzettend bedankt voor alle fijne vrijetijdsmomentjes samen en lange telefoongesprekken.  

Bedankt Elmar, Matthijs, Marc en Daphne, Jasper, Lotte en Sanne K. Mijn vrienden bij 

politicologie en communicatiewetenschap waarmee ik menig zomerschool en conferentie heb 

mogen meemaken. Waarmee ik huisjes en kamers heb gedeeld in hostel en hotel, alles om de 

kosten laag te houden (want zelfs bij ASCoR heb je soms te weinig conferentiebudget). Met 

wie ik vele fijne uren in de Coffee Company heb mogen doorbrengen, waar we diepgaande 

methodologische, filosofische en andere wetenschappelijk gerelateerde discussies voerden.  

Ik wil de leden van de PhD-Club bedanken voor hun input: Jasper, Jelle, Alina, Rachid, Rosa, 

Linda, Tom, Toni, Pieterjan, Moniza, Matthijs, Mark, Damian, Judith, Björn, Sanne. Ik heb 

veel opgestoken van deze bijeenkomsten. Hoe het wel moet en vooral ook hoe het niet moet. 

Daarvoor wil ik met name de mensen bedanken die deze bijeenkomsten leidden, Hajo, Rens, 

Sophie, Andreas en Yph. 

Damian, du bist einer der groessten Tausendsassas der UvA. Ich habe dich oft um Rat 

gefragt und es ist sicherlich kein Zufall, dass wir an so vielen großen und kleinen Projekten 

zusammen arbeiten. Wir sind in den letzten Jahren echte Freunde geworden und ich hoffe, 

dass wir noch viele Jahre Freunde bleiben. 

Liebe Judith, wir haben am gleichen Tag angefangen und uns in Maaikes Büro zum ersten 

mal gesehen. Ich war sofort beeindruckt von deiner Schlauheit, deinem Mumm und deiner 

Intelligenz. In vielem ähneln wir uns, aber trotzdem sind wir auch sehr verschieden. Wir 
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wurden Freunde, unser gegenseitiger kritischer Blick auf Artikel, gegenseitige Ratgeber 

und Paranimfen von einander. 

Marc, lekker ding. Bij jou hoef ik niet aan mijn werk te denken, met jou hoef ik het er niet 

over te hebben. Maar het mag wel. Je bent mijn beste vriend en ik ben dan ook erg blij dat je 

me vandaag bijstaat als paranimf (ook al vind je dat een gek woord).  

Liefste schoonmoeder van de wereld, lieve Fré, wat ben ik blij dat ik af toe op adem kon 

komen en door jou vertroeteld mocht worden in je paradijsje in het bos. Ik hoop dat ik daar 

nog vaak gebruik van mag maken.  

Marja, Ed, Ruben en Marleen ik weet dat het niet allemaal even duidelijk was wat ik deed. 

Dan zat ik weer in Amerika, dan weer IJsland, dan in Israël. Ik snap dat het allemaal wat 

moeilijk bij de houden was. Uiteindelijk ging het allemaal hierom, om dit boekje. En dat was 

er niet geweest zonder jullie liefde, interesse en toewijding. Ik hou van jullie. 

Freek, mijn lief. Ik weet niet goed waar ik moet beginnen met jou te bedanken. Je hebt me er 

doorheen gesleept. Je leidde me af wanneer ik afleiding nodig had. Je had vertrouwen in me 

en was trots op mij, zelfs op momenten dat ik het zelf allemaal niet meer zo zag zitten. Je 

hielp me niet alleen mentaal, maar ook met de vormgeving van mijn studies en de voorkant 

van mijn proefschrift. We hebben samen al vele ups en downs meegemaakt in de afgelopen 8 

jaar en vooral vorig jaar ging dan misschien niet over rozen, maar we worden alleen maar 

sterker. Ik hou van jou. 

 

 

 




