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(Political Science) Jasper Vlaanderen: Creating unity to ensure support: Member states’
positions towards NATO after ‘Crimea’.
Sinds het einde van de Koude Oorlog en het wegvallen van de Russische dreiging heeft er een
continu debat plaatsgevonden over de rol die de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)
zou moeten aannemen op veiligheidsgebied. Noetzel & Schreer (2009) lieten zien dat deze
discussie de NAVO-lidstaten zelfs in verschillende kampen verdeelde, waarbij elk kamp een
andere gedachte had over de rol van de NAVO in de 21e eeuw. De annexatie van de Krim door
Rusland, vier jaar geleden, heeft de traditionele positie van NAVO ten opzichte van Rusland weer
terug in de belangstelling gebracht. In de academische literatuur werd snel overeenstemming
bereikt over de noodzaak voor NAVO om zich weer op Rusland te richten. De afzonderlijke
posities van NAVO’s lidstaten zijn, tot dusver, echter niet meegenomen in die conclusie. Daarom
onderzocht Jasper hoe de annexatie van de Krim de positie van lidstaten ten opzichte van de
NAVO heeft veranderd. Hij past het theoretische model van Noetzel & Schreer toe in de analyse
van beleidsdocumenten van negen lidstaten en laat zien dat de posities van die lidstaten ten
opzichte van de NAVO naar elkaar geconvergeerd zijn, zonder daarbij uitsluitend een focus op
de hernieuwde Russische dreiging te nemen: de brede veiligheidsrol die de NAVO na het einde
van de Koude Oorlog had aangenomen, wordt juist bevestigd. Dit kan, opmerkelijk genoeg, het
beste worden toegeschreven aan NAVO’s oostelijke lidstaten. Zij hebben hun posities over de
veiligheidsrol van de alliantie verbreed, om zichzelf te verzekeren van steun van andere lidstaten
in hun antwoord op de hernieuwde Russische dreiging. Deze bevinding geeft context aan het
debat over NAVO’s veiligheidsrol en trekt de door realisten aangehouden notie dat staten
uitsluitend allianties aangaan om tegen gezamenlijke dreigingen te balanceren in twijfel.
Thesis

(Social and Cultural Anthropology) Lisa Ausic: For the Goddess’ sake: Pagan Goddes
worship and environmental practices in Glastonbury.
In deze thesis onderzoekt Lisa hoe Godin-aanbidding het dagelijks leven van Paganisten in
Glastonbury vormgeeft en hoe dit bijdraagt aan hun milieupraktijken. De thesis is een
etnografisch onderzoek dat de inconsistenties traceert tussen gedragingen en religieuze
wereldbeschouwingen van de Paganisten. Lisa volgt in het bijzonder hoe religieuze praktijken in

het algemeen zijn afgestemd op het milieubewustzijn, maar hoe de Paganisten tegelijkertijd de
neiging hebben af te wijken van wat zij geloven als ze persoonlijke troost zoeken. Door middel
van assemblage-denken, gekoppeld aan de notie van subjectiviteit, wordt getoond hoe
Paganisme een groter netwerk vormt dat bestaat uit meerdere, interactieve componenten. Lisa
bouwt voort op het idee van strategieën en tactieken, en ontleed daarmee de toegeëigende,
constitutieve elementen van dit netwerk in het dagelijkse leven en laat zien hoe schijnbaar
alledaagse zaken van het leven heilig lijken voor de Paganisten. In het bijzonder richt ze zich op
milieupraktijken als een vorm van aanbidding binnen dit grotere netwerk door aan te tonen hoe
religieuze en milieupraktijken elkaar aanvullen en samen bijdragen aan de praktijken van
aanbidding van de Godin. Er wordt bovendien geconcludeerd dat de elementen van het
Paganismenetwerk niet met elkaar verbonden zijn in een stabiele en consistente stroom,
waardoor mensen altijd kunnen "kiezen" tussen de componenten van het netwerk. Deze
vloeibaarheid stelt hen in staat om gemak boven milieuaangelegenheden te prioriteren en een
religieuze praktijk te ontwikkelen die mogelijk inconsistent is met hun overtuigingen.
Thesis

(Sociologie) Ruud Fiers: Means to an End. The framing of gender and sexuality by online
followers of two radical right parties in the Netherlands.
De rol van gender- en seksualiteitskwesties in radicaal rechtse claims behoeft meer systematisch
onderzoek. We kennen de inhoud van politieke claims van het partijleiderschap, maar hoe
denken en praten hun volgers over gender en seksualiteit? De innovatieve mixed-methodanalyse
van Facebookcomments van PVV- en FvD-volgers levert een inconsistent en paradoxaal beeld
op. Enerzijds worden kwesties omtrent vrouwen en homo’s (zoals vrouwenemancipatie en
homorechten) toegeëigend en ‘verdedigd’, maar uitsluitend genoemd in anti-Islam-/immigratie
retoriek. Deze kwesties functioneren als een manier om mannelijke moslims en immigranten en
islam, te problematiseren, en tegelijkertijd vrouwen van Nederlandse afkomst, moslimvrouwen en
homo’s tot slachtoffer te reduceren. Online PVV-volgers gebruiken dit type framing vaker.
Anderzijds worden progressieve gender kwesties (zoals feminisme en gendergelijkheid,
transgender, diverse genderidentiteiten en genderneutraliteitsbeleid) aangevallen en roepen
conservatieve reacties op. In het bijzonder online FvD-volgers zijn negatief over deze kwesties en
over ‘progressiviteit’ in algemene zin.
Thesis

(Communicatiewetenschap) Sjors Houtveen: Nostalgic product placements in narrative
media.
In deze studie is onderzocht in hoeverre nostalgische product placements in narratieve media
(films en series) meer invloed hebben op merkbeoordelingen en kijkgenot dan niet-nostalgische
product placements. Om dit te onderzoeken is een 2x2-experimenteel tussen proefpersonen
design waarin 2 (setting: huidig en nostalgisch tijd) en 2 (product: huidig en retro) gebruikt. Om te
controleren voor producttype en om de onderzoeksresultaten te generaliseren is een
replicatiefactor 2 (denimkleding en draagbare muziekapparaten) toegevoegd. In totaal hebben
390 participanten uit verschillende landen (80 procent afkomstig uit Amerika) de volledige survey
ingevuld en hebben een van de acht clips (echte scene tussen 1.5 – 3 minuten) volledig gezien.
De resultaten laten zien dat retro productplaatsingen op een positievere manier worden
geëvalueerd dan huidige productplaatsingen. In deze studie is de rol van nostalgie in een product
placement-context onderzocht, waar in de literatuur nog weinig over bekend was.
Thesis

(Bestuurskunde) Judith Jansen: Normalisatie van arbeidsbeperkten: betekenisoptie of
hegemonisch discours?
De invoering van de Participatiewet (P-wet) op 1 januari 2015 betekende voor mensen met een
arbeidsbeperking dat het kabinet Rutte II hen vroeg mee te doen in de maatschappij door (meer)
te gaan werken in reguliere banen. Volgens de policy design theory speelt taal en in het bijzonder
discours in deze zogeheten ‘normalisatie’ van arbeidsbeperkten richting onafhankelijke,
zelfredzame burgers een belangrijke rol: het legitimeert beleid en beïnvloedt het denken en
gedrag van zowel de beleidsdoelgroep als de omgeving. De discourstheorie van Laclau en
Mouffe helpt deze sociale constructie van arbeidsbeperkten te deconstrueren. In tegenstelling tot
de discourstheorie die stelt dat er na strijd één discours hegemonisch zal worden, blijkt dat er in
het geval van de P-wet sprake was van pluriforme articulaties van de floating signifiers ‘sociale
zekerheid’, ‘volwaardig meedoen’ en ‘beperking’. De arbeidsbeperkte is daarmee (nog) niet
volledig genormaliseerd, maar de ontwikkeling in deze richting is door de hervorming van de
sociale zekerheid in de richting ‘van compensatie naar participatie’ samen met de emancipatie
van gehandicapten van afhankelijke mensen naar zelfredzame burgers onmiskenbaar.
Thesis

(Beleid, Communicatie en Organisatie) Sarah Kamphuis: (In)Formeel sociaal kapitaal als
bron van een succesvolle online petitie, of toch niet?
Het ondertekenen van een online petitie is een veelgebruikte vorm van activisme (Laer & Van
Aelst, 2004). Het opstellen en ondertekenen van petities is een tactiek voor activisten om invloed
uit te oefenen op de organisatie (Den Hond & De Bakker, 2007; Laer & Van Aelst, 2004). Het
blijkt echter dat een groot aantal handtekeningen op de online petitie geen verandering binnen de
organisatie teweegbrengt (Kristofferson, White, & Peloza, 2014; Laer & Van Aelst, 2004). In dit
onderzoek wordt de verklaring voor het slagen van de online petitie gezocht in het informele en
het formele sociale kapitaal van de online petitionaris. Met gebruik van theorieën over sociale
bewegingen, sociale netwerken en belanghebbenden van organisaties wordt onderzocht of
informeel en formeel online sociaal kapitaal een invloed heeft op de kans op een positieve reactie
van gemeenten op online petities, en hoe. Resultaten van dit onderzoek laten zien dat (1) het
formeel sociaal kapitaal van de online petitionaris een negatieve invloed heeft op de kans op een
positieve reactie van gemeenten op de online petities, en (2) het aantal handtekeningen een
positief effect heeft op de kans op een positieve reactie van gemeenten op online petities
Thesis

(Culture, Organization and Management) Floor van Schie: ‘Nature is what happens behind
the fences’.
Hoe kan het dat lokale gemeenschappen hun natuurlijke omgeving als 'achter het hek' ervaren?
Hoe komt het dat mensen buren zijn, maar hun werelden zo ver uit elkaar lijken liggen? In dit
onderzoek wordt getracht de onderliggende dynamiek van de verschillende perspectieven op het
lokale natuurbeheer in een Zuid-Afrikaans dorp inzichtelijk te maken. Vanaf de lokale markt
worden de diversiteit en heterogeniteit van de gemeenschap in beeld gebracht, en daarnaast ook
het gebrek aan lokale nuances in het ontwerp van de lokale natuurbeheerplannen. Het
onderzoek toont aan dat een gebrek aan contact en een homogene kijk op 'de andere kant' de
diversiteit aan blikken vereenvoudigt tot één, waardoor andere perspectieven zijn uitgesloten.
Met haar onderzoek biedt Floor een blik op deze waardevolle nuances en beargumenteert welke
stappen kunnen worden ondernomen om een duurzaam partnerschap te creëren in de lokale
bescherming en instandhouding van natuurgebieden.
Thesis

