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Contributions to empirical chapters 
 
Chapter 2 
Mann, L., Feddes, A. R., Leiser, A., Doosje, B., & Fischer, A. H. (2016). When laughing 
hurts: Humiliation, audience behaviour, and the self. Manuscript submitted for 
publication. 
 
The studies were designed by all authors. Data were collected and analysed by L.M. 
and A.L. The article was written by L.M. and A.R.F., B.D., and A.H.F. provided 
valuable comments on the manuscript. 
 
 
Chapter 3 
Mann, L., Feddes, A. R., Doosje, B., & Fischer, A. H. (2015). Withdraw or affiliate? 
The role of humiliation during initiation rituals. Cognition and Emotion, 30, 80-100. 
doi: 10.1080/02699931.2015.1050358 
 
The studies were designed by all authors. Data were collected and analysed by L.M. 
The article was written by L.M. and all co-authors provided valuable comments on 
the manuscript. 
 
 
Chapter 4 
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humiliation and intergroup aggression: The role of perceived in-group status. Manuscript in 
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Promoveren is niet altijd makkelijk, maar gelukkig verkeerde ik in het best mogelijke 

gezelschap dat je je als promovendus kunt wensen. Graag maak ik gebruik van deze 

gelegenheid om de mensen in dit gezelschap te bedanken. 

Om te beginnen mijn promotoren en co-promotor, Bertjan, Agneta, en Allard. Jullie 

begeleiding bij dit project is van onschatbare waarde geweest. Jullie uitgebreide 

kennis en expertise, maar ook de manier waarop jullie, niet alleen als wetenschapper, 

maar vooral ook als mens in het leven staan hebben mij zeer geïnspireerd en 

gemotiveerd. 

Bertjan, jouw aandacht, scherpe blik en vermogen om te relativeren hebben mij 

enorm veel geleerd en verder geholpen op momenten dat ik het even wat minder zag 

zitten. Ik heb ook veel bewondering voor de manier waarop je werk altijd weet te 

combineren met aandacht en zorg voor anderen. Daarnaast ben ik dankbaar dat je 

me de mogelijkheid hebt geboden te werken aan verschillende projecten, zowel op 

de universiteit als daarbuiten. Hierdoor was ik in staat mijn horizon te verbreden en 

kennis te maken met meer toegepast onderzoek.  

Agneta, de manier waarop je gedrevenheid en enthousiasme combineert met 

lichtheid en humor zijn aanstekelijk. Ik heb heel veel van je geleerd, zowel 

inhoudelijk als op meer praktisch gebied, maar ook veel gelachen tijdens onze 

besprekingen. Ook waardeer ik het zeer dat je altijd oog hebt voor “de mens achter 

de AiO”! Je bent warm, betrokken en empathisch en weet op de juiste momenten 

zaken te relativeren. Ik ben je erg dankbaar voor je scherpe en fijne begeleiding. 

Allard, waar ik beren op de weg zag bleken dat na een gesprek met jou bij nader 

inzien schattige konijntjes te zijn die je met een worteltje de andere kant op stuurt. Ik 

kon daarnaast ook altijd bij jou terecht voor advies over eigenlijk alles. Bedankt voor 

je optimisme en je vertrouwen in mij en de vele gezellige koffies en biertjes in 

Amsterdam, Lissabon, Parijs, Coimbra, en Tel Aviv! 
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Graag wil ik ook de leden van de Commissie, bestaande uit Prof. dr. Naomi Ellemers, 

Dr. Kai Jonas, Dr. Disa Sauter, Prof. dr. Wilco van Dijk, en Prof. dr. Gerben van Kleef 

zeer bedanken voor de tijd en aandacht die ze gestoken hebben in het lezen van mijn 

proefschrift en het opponeren tijdens mijn verdediging. Ook wil ik Prof. dr. Elly 

Konijn zeer bedanken voor het opponeren tijdens mijn verdediging. 

I wish to thank everyone involved in SAFIRE. I learned a lot from working on this 

project and it was also great fun. I am grateful to have been able to meet so many 

inspiring and nice people throughout Europe and in Israel. Ana, I was very lucky to 

meet you during this time and work with you, you are a great scientist and person! 

Daarnaast wil ik graag de trainers van SIPI bedanken, die het mogelijk maakten om, 

in het kader van SAFIRE, een grote studie uit te voeren en tot een succes te brengen!  

Maar er zijn nog veel meer mensen die deze periode voor mij met inspiratie, 

vrolijkheid en steun hebben gevuld. Ten eerste alle collega’s van de afdeling Sociale 

Psychologie die ik door de jaren heen heb ontmoet. De feedback, uitwisseling van 

ideeën en discussies tijdens brown bag lunches en lab-groepen—waaronder het 

AICE-lab in het bijzonder— waren heel waardevol. Maar dat niet alleen, het 

stereotype dat sociaal psychologen zelf ook sociaal zijn, berust op waarheid: de 9e 

verdieping van gebouw A (en later de 4e van de Diamantbeurs) waren de gezelligste 

van het gebouw! De borrels in Kriterion, uitjes en (aio-)etentjes boden altijd een zeer 

welkome afleiding van het werk. Karin, Ho Jung, en Annemiek, bedankt voor jullie 

hulp met van alles en voor jullie betrokkenheid! 

Ik wil ook graag mijn kamergenoten door de jaren heen bedanken: Marleen, Evert-

Jan, bedankt voor de gezelligheid (Evert-Jan, de spaarpot is nog steeds niet vol!). 

Elise, wat een geluk dat ik bij jou op de kamer kwam, je straalt rust en vertrouwen 

uit en het is altijd fijn je weer te zien! Janina, jouw interesses en talenten reiken zoveel 

verder dan de wetenschap. Ik vond het heel leuk om ook deze kant van je te leren 

kennen. 
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The famous room 4.23: Daniela, Xia, Tim, you guys are great!! You were not only 

extremely gezellig, but I also learned a lot from you during our long talks about 

science and life, during our reading sessions, and even during our daily exercise 

moments! Daniela, jij bent in de afgelopen jaren een goede vriendin geworden. Jouw 

enthousiasme en humor maken een lastige dag altijd weer vrolijk. De gesprekken die 

we hadden (en nog hebben) over leven en werk zijn zeer waardevol voor mij en 

helpen mij relativeren en de lichte kant van het leven te zien. Ik ben heel erg blij dat 

je op de ‘grote dag’ naast mij staat en andersom! Tim, naast dat je gewoon heel 

gezellig en grappig bent, heb ik veel bewondering voor jouw betrokkenheid bij en 

interesse in het werk van anderen. Je bent echt nooit te beroerd om een lastige vraag 

van iemand anders tot op de bodem uit te zoeken! Xia, I loved the way you filled 

room 4.23 with joy and energy! Your ideas and life-philosophy are inspiring  and I 

am also very happy that, because of you, I am now able to make the perfect 

dumpling!  

Paranimfen, Daniela en Lisanne, wat fijn dat jullie in het team zitten! Lisanne, ik heb 

je in korte tijd leren kennen als een heel leuke, betrokken en gezellige collega en 

vriendin. Het is altijd fijn om met je te praten en de conditie te trainen! 

Maar ook anderen hebben het werk en alles daaromheen aangenaam gemaakt. 

Romy, je bent een warme, betrokken en scherpe vriendin. Ik bewonder de manier 

waarop je in het leven staat en vind het altijd heel fijn met je af te spreken en bij te 

praten. Hannah, vanaf het begin waren we maatjes. Ik geniet van jouw vrolijke 

uitstraling en humor, maar raak ook geïnspireerd door je doorzettingsvermogen en 

ambitie. Ik hoop dat je gauw weer terugkomt! ‘Sportmeisjes’: Hannah, Lisanne, 

Daniela, en Svenja, wat was het fijn om met jullie rondjes te rennen door de gymzaal 

van de Amstelcampus. Maar nog beter was het om daarna alle calorieën weer bij te 

eten en drinken, dank jullie wel voor jullie steun en gezelligheid!   
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Ook waren er veel gezellige etentjes en borrels met mijn ‘roomies’, met Romy en 

Bastiaan (spaghetti en gin tonics!), Michael en Daniela (met als hoogtepunt natuurlijk 

de schnapps-hut!), Lukas en Jessanne, en de “Mädels”: Janina, Daniela, Milena, en 

Hannah!  

Besides working at the UvA, I spent an amazing four months at the University of 

Queensland in Brisbane. Alex and Jolanda, your unlimited hospitality made me feel 

at home in no time. I am grateful to have been able to learn from your great expertise 

and energy and from participating in your labgroups. Christine, your hospitality and 

kindness are heartwarming, you even baked a cake on my first day at UQ, which 

happened to be my birthday! I would also like to thank Katie, Tegan, Stuart, Nik, 

Hannah, Sam, and everyone else who made my visit to Brisbane a truly 

unforgettable experience. Anne Marthe, ik ben heel blij dat we deze ervaring samen 

konden delen, alle toeristische highlights (veel koala’s!) konden zien, en af en toe 

konden klagen over vreemde Australische gewoonten. Bregje en John, it was great to 

be able to combine work with pleasure and visit you in Sydney, thank you for your 

hospitality and for the amazing time we spent together! 

Ik wil ook graag het KLI bedanken voor de fantastische workshops, congressen en 

bijeenkomsten, in het bijzonder de GP&IR bijeenkomsten waren erg leerzaam en leuk 

en hebben mij zeer geholpen bij het vormgeven van mijn project. 

Ook Bertjan, Elly, Nel, Urs, en Lars wil ik graag bedanken voor de inspirerende 

samenwerking én de gezelligheid in het kader van het ‘weerbaarheids-project’.  

En er is ook nog een wereld naast werk… Phae, Bregje, Mariska, Usha (ik ben zo blij 

met het cover design!), Renske, Mariska, Vanessa, en Bonny: bedankt voor jullie 

gezelligheid en warmte, en gewoon voor wie jullie zijn, wat heb ik een geluk dat ik 

jullie tot mijn vrienden mag rekenen! Marieke en Shanna, jullie waren als ‘promotie-

vriendinnen’ heel belangrijk voor me en zijn dat nog steeds. Jullie begrijpen volledig 

hoe het werkt en door welke pieken en dalen je tijdens een promotie-traject gaat. 



Processed on: 9-12-2016Processed on: 9-12-2016Processed on: 9-12-2016Processed on: 9-12-2016

506901-L-bw-Mann506901-L-bw-Mann506901-L-bw-Mann506901-L-bw-Mann

Dankwoord 

224  

Daarnaast zijn jullie gewoon heel fijne en gezellige vriendinnen! Kim en Laura, wat 

fijn dat we elkaar nog steeds zien, ook al liggen de OP-perikelen al lang achter ons! 

We hebben in korte tijd veel gedeeld met zijn drieën. Ik hoop dat we dat nog lang 

zullen blijven doen. Bedankt ook voor een hoop gezellige avonden en middagen: 

Marieke, Gijs, David, Marianne, Valentijn, en Jasper (en Jasper: ook natuurlijk voor 

jouw rotsvaste vertrouwen in het succes van mijn aankomende televisie-optreden bij 

Jeroen en/of Matthijs ). 

Ook wil ik graag mijn lieve familie en schoonfamilie bedanken voor hun 

betrokkenheid bij en interesse in mijn werk, maar vooral ook voor de gezelligheid, 

etentjes en goede gesprekken! Lies en Stephan, bedankt voor jullie goede raad op 

belangrijke momenten. En, hoewel ik het haar niet meer persoonlijk kan zeggen, wil 

ik ook mijn oma bedanken voor haar liefde, zorg en onvoorwaardelijke vertrouwen 

in mij. Ik weet zeker dat ze vanaf een wolkje blij en trots toekijkt! 

Papa, Mama, Marianne: jullie staan aan de basis van mijn ambities en interesses. 

Jullie scherpe, creatieve en onconventionele kijk op het leven dagen mij altijd uit om 

vragen te stellen en niet de makkelijke weg te kiezen. Met jullie warmte en humor 

bieden jullie ook de veiligheid om dat te doen en het vertrouwen dat alles altijd 

goedkomt!  

Tot slot, Robert, jij hebt gedurende dit hele proces aan mijn zijde gestaan en bent er 

altijd voor mij geweest. Ik vind het bijzonder hoe je steeds met oprechte interesse 

toch wéér een praatje over vernedering of radicalisering aanhoort (toch niet de meest 

vrolijke onderwerpen) en hoe je geduldig blijft antwoorden op vragen als: is 

“however” mooier of toch beter “yet”? Of “though”… Bedankt voor je vertrouwen in 

mij en je trots op mij. Ik ben er van overtuigd dat we samen nog veel uitdagingen tot 

een goed einde zullen brengen! 
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