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Hoewel ik sinds mijn studiestart in 2005 een beetje tot het meubilair
van de UvA ben gaan behoren, is het door de jaren heen een behoorlijke stoelendans geweest. Het begon allemaal met een bachelor
Politicologie aan de Oudezijds Voorburgwal, waar ik een geweldige
tijd heb gehad. Dank alle studievrienden daar voor de vele borrels, de
redactievergaderingen (waar wel eens een Synthese uit voortkwam),
de OV-trips, de ‘nachtjes-doorhalen-wat-niet-van-toepassing- is’ en de
Wijttenbacchanalen met ludieke thema’s.
Paranimf Sander stamt nog uit deze tijd en beiden hebben we
de politicologie verruild voor de sociologie, waardoor we ook collega’s werden. Als statistisch orakel heb je mij regelmatig uit de brand
geholpen, altijd gepaard met een relativerende noot en — hoewel ik
daar meestal niet om vroeg — een hilarische uitweiding. Ook dank
voor je trouwe vriendschap buiten de academische muren; we hebben
samen vele festivals, borrels, quizzen en concerten afgelopen. En deze
zomer verblijven we, zoals het bijna-dertigers betaamt, in een stacaravan op een festival. (Daar trek ik overigens wel de grens, voor je het
weet zitten we te gourmetten met oud en nieuw.)
Mijn tweede paranimf Eelco, die ik heb leren kennen tijdens de onderzoeksmaster, is eveneens politicoloog. Dank voor de Stata-hotline
en de nerdy jokes en memes - als MLE en Eel-covariance gaan we
geen volle zalen trekken, maar zoals ons Bassie ado-file voorschrijft:
altijd blijven lachen! Onze gedeelde liefde voor en onderzoeksinteresses in Zweden brachten ons leuke snoepreisjes in Göteborg en
Uppsala. Samen met Erika noemden we onszelf de 3Es - en aan onze
Duitslandtrip denk ik nog met veel plezier terug. Hoewel we samen
aan de master begonnen, zijn we nu postdocs op drie verschillende
afdelingen. Maar we weten elkaar gelukkig altijd weer te vinden voor
de gezellige soepdates!
Maar het meest wil ik hier mijn begeleiders bedanken. Tom, zonder jouw aansporing was ik waarschijnlijk nooit een PhD gaan doen.
Jij gaf mij het vertrouwen dat ik een subsidiabel onderzoeksvoorstel
kon schrijven en zo geschiedde. Dank voor je altijd scherpe oog en je
kritische vragen - en voor de mogelijkheid om naast mijn proefschrift
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nog eens met je samen te werken aan een politicologisch paper. Ik
vind het bijzonder dat je tijdens mijn PhD ook nog eens professor
bent geworden.
Herman, dank voor je grenzeloze optimisme. Nu pareerde ik je enthousiasme regelmatig met Theo Maassens “een optimist is een slecht
geïnformeerde pessimist", maar je hebt mij gaandeweg pragmatisme
aangeleerd, en dat elke stap in ieder geval een stapje dichter bij de
waarheid is. Na de verhuizing naar Roeterseiland stond je deur letterlijk altijd open en je bevlogen en strakke begeleiding op het einde
hebben ervoor gezorgd dat het proefschrift op tijd af is gekomen. Ik
ben enorm dankbaar voor het vertrouwen dat je in mij hebt gesteld
door mij nog voor eens twee jaar als postdoc aan te stellen.
Ook dank aan ’De Feestkamer’ van politicologie waar ik ondanks
mijn overstap naar de sociologie altijd welkom ben geweest - zowel
in het Binnengasthuis als op Roeterseiland. Van samenstelling is de
kamer regelmatig veranderd, maar het was er altijd gezellig en stimulerend, en de eerste jaren van mijn PhD heb ik de deur platgelopen.
Gaandeweg werd de IIL groep bij sociologie echter groter en actiever;
in de flexkamers van sociologie is het inmiddels ook een feest om te
werken. Daarnaast is de onderzoeksschool AISSR een heel prettige
omgeving en met veel plezier kijk ik terug op de PhD courses, de
PhD-weekenden en uiteraard de PhDrinks. Ook dank aan de ondersteunende staf van de AISSR en secretariaat sociologie (Joris, Cristina,
Muriël en Gaby) bij de hulp met de praktische kanten van het doen
van een PhD. Vanwege het onderwerp van mijn proefschrift had ik
ook vaak te maken met de afdeling sociale geografie, daar heb ik veel
gehad aan Cody, Sako, Koen en andere collega’s. Ook ‘buurteffecten’collega’s bij OTB in Delft ben ik veel dank verschuldigd voor hun tips
en commentaar tijdens conferenties. Ook dank aan de medewerkers
van het CBS voor het beantwoorden van mijn - toegegeven - altijd vrij
langdradige e-mails.
A special thanks to all colleagues in the IIL programma group, your
feedback in the seminars was always constructive and stimulating
and our lunches, drinks and outings were always fun. And of course
thanks to all the roommates in the flexrooms, especially those who
helped me move and joined me for sports at USC. Thanks to everyone I met at the two summer schools I attended at Essex University
and for making a two-week statistics course in a brutalist concrete
environment into a truly joyful and fun event. And tack så mycket to
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Kati, John and Roger - for hosting me at Uppsala University in 2015
and for enabling me to go to a conference in Chicago.
Het laatste jaar heb ik ook met veel plezier lesgegeven. Thijs, dank
voor het mij op sleeptouw nemen en natuurlijk voor het tolereren
van mijn aanwezigheid in jullie kantoor (en je adviezen) toen de CBS
computer daar nog stond. Ooit hoop ik nog eens van je te kunnen
winnen met tafeltennis. En Mirjam, als eilandgenoot en mede datahokker, dank voor je hulp en geruststellingen in de eindfase van mijn
PhD!
Ik heb altijd gezegd dat mijn proefschrift niet dankzij, maar ondanks vriendschappen en familie buiten de UvA zijn ontstaan. Toch
is dat niet helemaal waar: dank voor de afleiding en relativerende
woorden in de afgelopen jaren en natuurlijk Anne, dank voor het
maken van de prachtige kaft van dit boek. Voor mijn familie: ja, nu
ben ik écht afgestudeerd. Special thanks to the Uppsala crew from
my Erasmus exchange in 2009, our reunions were always a good excuse to travel and eat (lots of) cake. Fiona, thanks for editing parts
of this dissertation. En tot slot, huisgenoten P. en S., dank voor jullie
onvoorwaardelijke steun.
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