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Dankwoord 
 
 

Life is what happens to you while you’re busy making other plans  

Soms lijkt mijn loopbaan op een van tevoren uitgestippeld plan, terwijl die in werkelijkheid 

een samenspel van toevalligheden is. Toen ik begon te studeren had ik niet kunnen bedenken 

dat die studie sociologie mij naar een carrière als wetenschapper zou brengen, en dat ik ooit 

een proefschrift zou verdedigen. Als gesjeesde economiestudent zocht ik in 2003 naar een 

studie waarin ik mijn talenten wel kon ontplooien en mijn interesses zou herkennen. Bij 

‘toeval’ kwam ik terecht bij een college van Jacques van Nieuwstadt, die doceerde met een 

enorme stapel boeken voor zich, en opmerkte dat hij zichzelf soms in tijd en plaats kon 

verliezen, dus we moesten maar laten weten wanneer het tijd was om te stoppen met het 

college. Toen was het duidelijk. Ik ging sociologie studeren. Bij latere colleges adviseerde Van 

Nieuwstadt ons om echt goed voor het tentamen te studeren. Wie hierop hoog scoorde, zou 

het in zich hebben om te kunnen promoveren. Elf jaar later kan ik Van Nieuwstadt eindelijk 

gelijk geven. Ik scoorde op dat tentamen hoog, heel hoog. En ik schreef een proefschrift. Maar 

zonder diezelfde Van Nieuwstadt was ik misschien wel nooit sociologie gaan studeren. 

 Bij de totstandkoming van dit proefschrift zijn er zo meer mensen geweest die er voor 

zorgden dat ik de juiste keuzes bleef maken. Mensen die elk op hun eigen manier een bijdrage 

hebben geleverd door mee te denken, mee te schrijven, hulp te bieden bij analyses, of door 

een luisterend oor te bieden. Het is ondoenlijk om recht te doen aan alle hulp en inzet die ik 

de afgelopen jaren van anderen heb gekregen. Deed ik dat wel, dan zou ik welhaast een 

tweede boek moeten schrijven. Ik wil wel naar een aantal mensen mijn oprechte dank 

uitspreken omdat ik weet dat zonder hun bijdrage en steun ik het nooit zover zou hebben 

gebracht.  

Een proefschrift schrijf je niet zonder begeleiders, en ik had het geluk dat ik er drie 

had die hun expertise aan mij konden overdragen en de lat hoog hebben gelegd om tot het 

beste resultaat te komen. René, zonder jou was ik zeker een andere richting in geslagen. Jij 

begeleidt mij al vanaf mijn bachelorscriptie en motiveerde me om de research master te gaan 

doen. Jij stelde voor om een literatuurstudie over de participant roles op te zetten, bracht me 

in contact met Christina Salmivalli, en zag het zitten om een research talent-aanvraag te 

doen. Samen hebben we aan de implementatie van KiVa gewerkt. Ik wil je bedanken voor de 

belangrijke rol die je hebt gespeeld bij de vele scharnierpunten in de afgelopen jaren, en kijk 

met veel plezier terug op onze fijne en bijzondere samenwerking. Gelukkig kunnen we ook 

vooruitkijken, en kunnen we elkaar hopelijk nog lang stimuleren om goed onderzoek uit te 

voeren en innovatieve interventies te ontwikkelen. 
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Marijtje, één van jouw kwaliteiten is dat je niet wilt toegeven op de standaard die je 

hanteert voor wetenschappelijk werk. Soms wilde ik als aio in al mijn enthousiasme snel 

publiceren en daarbij voorbijgaan aan de tijd die nodig was om alle analyses goed uit te 

zoeken en alternatieven te proberen. Jij kan dan als geen ander op de rem trappen met het 

advies om alles eerst goed uit te zoeken. Kwaliteit boven kwantiteit. Een wijze les voor de rest 

van mijn carrière. Het mag een klein wonder heten dat we in staat waren om orde te 

scheppen in de chaos die de output van ERGM-modellen soms opleverde, met de multipele 

imputaties, meta-analyses en R-scripts. Ik wil je bedanken voor het nauwgezet en kritisch 

lezen van mijn teksten, en vind het fijn om te weten dat er altijd iemand is die hulp kan 

bieden bij statistische problemen.  

Tom, jouw rust en ervaring waren enorm behulpzaam bij onze zoektocht naar het 

modelleren van negatieve netwerken.  Soms vroeg ik me af of de analyses wel kans van slagen 

hadden, maar jij gaf me altijd het gevoel dat we op de goede weg zaten. Het was motiverend 

om te zien hoe gedreven je was toen je nieuwe effecten voor RSiena schreef, om het voor mij 

mogelijk te maken om de netwerken van pesten te modelleren. Dichter bij het vuur kon ik 

niet zitten.  

René, Marijtje, Tom, onze bijeenkomsten waren altijd prettig, alhoewel ik dit niet 

altijd liet merken als ik er weer eens met extra uitzoekwerk uit weg kwam. Toch maakten 

jullie opmerkingen mijn onderzoek altijd beter, al zag ik pas later wat het me opleverde. Het 

was een voorrecht om met elkaar te mogen werken aan dit onderzoek.  

Naast een sterk team van begeleiders is een belangrijke voorwaarde voor een goed 

proefschrift de inbedding in een goede institutionele context. Daar heb ik de afgelopen jaren 

volop van kunnen profiteren. Het ICS is een uitstekende onderzoekschool waarvan je pas 

merkt hoe hoog het niveau ligt als je presentaties op congressen buiten het ICS bijwoont. 

Daarnaast heeft de vakgroep sociologie mij de vrijheid gegeven om zowel in onderzoek als 

onderwijs mijn eigen richting te kiezen. Ik heb alle kansen gekregen om mijn promotie uit te 

stellen en tijd vrij te maken voor de implementatie van KiVa, iets waar ik alleen maar heel 

dankbaar voor kan zijn.  

In onze onderzoeksgroep ‘de WALM’ heb ik als jonge onderzoeker veel geleerd. Een 

geweldige plek om onderzoeksideeën uit te wisselen en papers te ‘bediscussiëren’ (behalve als 

het je eigen paper is …). Ooit begonnen we met een harde kern van René Veenstra, Jan 

Kornelis Dijkstra, Jelle Sijtsema, Miranda Sentse en Anke Munniksma, die later stapsgewijs 

werd versterkt door Katya Ivanova, Tina Kretschmer, Tinka Veldhuis, Britta Rüschoff, Kim 

Pattiselanno, Beau Oldenburg, Rozemarijn van der Ploeg, Ruta Savickaite, Loes van 

Rijsewijk, Ashwin Rambaran, Chaïm La Roi, Mariola Gremmen, Derek Kreager en heel veel 

goede studenten. Ik heb met jullie veel plezier beleefd aan onze samenwerking en de tijd die 

we samen doorbrachten op congressen of werkweken.  
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De kans om mee te werken aan een interventie als KiVa krijg je misschien maar één 

keer in je leven. En ik ben blij dat ik hem met beide handen heb gegrepen. Er zijn weinig 

bijeenkomsten waarvan ik meer energie heb gekregen dan KiVa-bijeenkomsten, of het nu 

consortium-vergaderingen, bijeenkomsten met trainers of trainingen met scholen waren. 

René Veenstra, Beau Oldenburg, Rozemarijn van der Ploeg, Femke Munniksma, Theo van 

der Zee, Veerle Rijntjes, Freek Velthausz, René Koens en alle trainers, we hebben tropenjaren 

achter de rug maar mogen ontzettend trots zijn op wat we hebben neergezet. We kunnen 

KiVa alleen nog maar beter maken en ik heb er veel zin in om dat met elkaar te blijven doen. 

This is also the place where I switch to English and would like to thank Christina 

Salmivalli. Christina, thanks for the great investments you have made in KiVa and for our 

successful research cooperation. I have always felt very welcome in Finland, and it was a 

pleasure to meet each other all over the world, at conferences in North America or in 

Pallazone, the quiet and beautiful location for our inspiring summer schools in Tuscany. 

Christina, thanks for everything. I also want to thank some of her colleagues at the University 

of Turku, Finland. Miia Sainio, thanks for the daytrips we did together and for learning me 

skiing. You are a good friend. Antti Kärnä, it was a pleasure that you took care of me during 

my stay in Finland and learned me sähly. Although I liked it, I was certainly not talented.  

Naast alle onderzoeksvaardigheden heb ik op andere terreinen zoals het geven van 

onderwijs veel mogen leren. Rie Bosman, Eddie van Hierden en Geert Hoevers, ieder van 

jullie heeft daar op je eigen manier aan bijgedragen. Ik kijk met een warm gevoel terug op 

onze samenwerking en met plezier vooruit naar de samenwerking die nog komen gaat.  

Tot slot, het is fijn om te weten dat er altijd mensen zijn op wie ik kan terugvallen, of 

het nu goed of slecht gaat. Pap, Mam, Anke, jullie zijn er altijd voor me geweest zoals ik er 

altijd voor jullie zal zijn. Anneke, jouw vertrouwen, steun en liefde raken me elke dag weer. 

Dankjewel dat je me laat voelen wat echt belangrijk is in het leven en hoe klein ook, het 

grootste wonder scheppen we samen.  

 

Gijs Huitsing 

Groningen, oktober 2014 

  



 
 

  


