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Allereerst wil ik Carsten en Bernard bedanken. Jullie zijn de grootste 

aandeelhouders in mijn academische vorming en inspirerende begeleiders 

geweest tijdens mijn bachelor, master en uiteraard promotietraject, en een 

team van wereldklasse.  

 

Carsten, ik weet nog goed dat ik het eerste A&O college volgde bij jou 

en dacht: als ik een wetenschapper wordt, is dit hoe ik het zou aanpakken. De 

soepele redeneerstijl, een losse maar o zo grondige voorbereiding en een track 

record waar je u tegen zegt – nog afgezien van de bewonderende blikken van 

de eerstejaars studentes op de voorste rij. Je was mijn begeleider tijdens zowel 

mijn eerste als tweede masterthese, en toen ik duidelijk maakte dat ik graag 

naar de VS wilde om daar een onderzoeksstage te lopen, antwoordde jij: “zeg 

maar waar je heen wilt, en we regelen het”. En zo geschiedde. Op een vraag 

aan een hot shot hoogleraar in New York riposteerde deze: “… and who are 

you?”. Ik zei dat ik een student was van Professor de Dreu. “Who?” zei zij. 

“Carsten de Dreu” herhaalde ik. “Aaaaah the Drew, great guy!!”  

Na afronding van de master liet je me weten dat er een promotieplek vrij zou 

komen, en dat het jou een goed idee leek als ik hierop zou solliciteren. Ik wilde 

eerst een andere kant van het professionele leven ervaren. Maar in het praatje 

voor mijn buluitreiking (uitgesproken door Bernard overigens) zei je – 

ondanks het feit dat ik ging voor het snelle geld – je deur altijd open zou staan. 

En hier heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. 

 

 Bernard, de eerste dag dat ik begon met mijn promotietraject werd je 

aan de lopende band door verscheidene collega’s gefeliciteerd – maar met wat? 

We stapten samen in de lift en ik vroeg je of er iets te vieren was. Zichtbaar 

ongemakkelijk antwoordde je dat je net de functie van full professor had 

geaccepteerd aan de Universiteit van Groningen. Dit is echter geenszins een 

belemmering geweest voor een soepele begeleiding. Je bent altijd bereik- en 

beschikbaar geweest, al ben ik te weinig (lees: één keer) naar Groningen 

afgereisd voor overleg. 
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En Carsten en Bernard samen, yin en yang, elkaar aanvullend op alle 

niveaus. Carsten van de grote lijn, het omvattende verhaal en snelle 

besluitvorming. Bernard van de grondigheid, alle (denk)fouten, slordigheden 

en onvolkomenheden feilloos detecterend. En in combinatie komend tot een 

gedegen analyse, een superieur onderzoeksidee, een strakke set van hypothesen 

en mooie papers. 

 

Dan Marieke, met wie ik gedurende mijn gehele promotietraject mijn 

werkkamer en begeleiders heb gedeeld. Er is nooit competitie of rivaliteit 

geweest en het was geweldig om na flink wat bier een idee voor een onderzoek 

te bedenken, dit vervolgens uit te voeren en binnen enkele maanden een 

gepubliceerd paper te hebben. Bedankt dat je, als ik weer een stom nieuwtje 

had gevonden, jij na een poging stoïcijns door te werken mij toch altijd te 

woord stond, en voor het kritisch lezen van papers, sparren over 

onderzoeksideeën en constructief meedenken.  

 

Shaul, bedankt voor de meligheid en gezelligheid na werk bij het 

nadenken over malle nieuwe ideeën en het meedenken over mijn toekomst; 

Hillie voor het kletsen tijdens en na werktijd (en excuses dat ik je altijd van je 

werk heb gehouden), en voor naam, slogan en webdesign van een van mijn 

ideeën voor een bedrijf; Jessie voor de reuring tijdens borrels en uitjes en het 

doorzakken tot in de late uurtjes; en Lindy, voor ons samenwerkingsproject bij 

het doen van onderzoek en begeleiding van studenten dat geleid heeft tot een 

publicatie. En verder alle collega’s bij A&O voor de steun, de vele borrels en 

feestjes, ik heb mij hier echt thuis gevoeld de afgelopen jaren. 

 

Special thanks go out to the awesome EASP Summer School 2010 crew 

for the amazing and life-changing experience I had in Aegina. After almost 

having been sent home after the first night together with Thijs ‘Remove’ for a 

midnight dip in the pool (sorry again, Xenia!), Fabrizio ‘le but Fab Fab’ put 

theory on learning into practice. I loved the sparkling discussions and 

presentations during daytime not bothered by the room that had a temperature 

of 40 degrees. Thank you Alice ‘FFFF’ for your feistiness in discussions and 
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the romance we had, Niklas ‘Diesel’ for having high power at low revs, and 

Stéphane ‘James Dean’ and Aleksandra ‘Aristocat’ for the never ending supply 

of Kourtaki at the pool up to the point that the local supermarkets’ supplies 

had dried out. 

 

Tot slot mijn ouders voor de onvoorwaardelijke steun en liefde die 

jullie mij geven, Ilja omdat je naast mijn broer mijn beste vriend bent en mij 

altijd meenam naar de vrijdagmiddagborrels in de Krit, dierbare vrienden en 

bridgemaatjes Sanne en Sara voor de nodige in- en ontspanning, en al mijn 

vrienden en familie. 

 


