UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Versatile citizens: media reporting, political cynicism and voter behavior
Adriaansen, M.L.

Link to publication

Citation for published version (APA):
Adriaansen, M. L. (2011). Versatile citizens: media reporting, political cynicism and voter behavior.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s),
other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating
your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask
the Library: http://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam,
The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

Download date: 24 May 2019

DANKWOORD
Dankwoord

Merkwaardig is dat eigenlijk, dat het schrijven van een dankwoord het leukste en
tegelijkertijd het moeilijkste onderdeel van je proefschrift is. Ik zou iedereen wel willen
bedanken, maar dat kan nou eenmaal niet.
Claes en Philip, jullie gaven me de kans om aan mijn ietwat ongewone parttime
promotietraject te beginnen. Het was erg plezierig om twee heel verschillende promotors te
hebben, die elkaar zo goed aanvullen. Gek genoeg is het nooit in me opgekomen om met dit
project te stoppen en dat is zeker ook aan jullie enorme enthousiasme te danken. Ik zal de
besprekingen met jullie erg missen.
Alle collega’s en in het bijzonder kamergenoten, zowel op de universiteit als bij mijn
andere banen, wil ik bedanken voor hun enorme betrokkenheid. Joost, Josje, Linda, Rens,
Rosa en Sophie, dank voor de vele gezellige koffiepauzes. De PhD club was onmisbaar,
zowel op wetenschappelijk gebied als op het sociale vlak. De droge humor van de ‘docenten’
Hajo, Jochen en Rens maakte wetenschap zoveel leuker.
Linda, wij waren vanaf het eerste moment tot elkaar veroordeeld en dat was bepaald
geen straf! Het inhoudsanalyseproject, met software die het afliet weten en student-assistenten
die uitblonken in het verzinnen van smoezen, was af en toe behoorlijk vermoeiend. Omdat jij
fulltime op de universiteit werkte kwam het oplossen van die problemen vaak automatisch op
jouw bordje terecht, sterker nog, je trok het naar je toe. Dit heeft mij ontzettend veel tijd
gescheeld. Gelukkig hebben we die tijdswinst volledig teniet gedaan door onze urenlange
gesprekken die overal over gingen behalve over ons proefschrift. Als ik op de universiteit
was, was jij altijd de eerste die ik belde voor koffie. Het was niet meer dan logisch dat jij mijn
paranimf zou zijn.
Anouk, Andreas, Dennis, Joost, Josje, Linda, Luce, Rosa, papa, Pim, Reineke, Rens,
Rosa en Sophie en al die anderen die mijn artikelen becommentarieerd hebben en mij hebben
geholpen bij de voorbereiding van mijn promotie: veel dank daarvoor.
Vrienden, familie en schoonfamilie, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor alle
leuke momenten samen. Papa, Pim en mijn paranimf Luce, ik wil jullie bedanken voor jullie
steun bij het afronden van mijn proefschrift. De kleine en grote gebaren – ik heb ze enorm
gewaardeerd!
Bijna iedereen bedankt op deze plaats in het proefschrift zijn of haar partner voor
diens nuchtere kijk op het leven. Kennelijk hebben alle aio’s iemand nodig die ze vertelt dat
het leven meer is dan een proefschrift. Dat gold ook voor mij. Dennis, jij hebt die rol voor mij
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meer dan fantastisch vervuld. Jouw onuitputtelijke steun, op allerlei vlakken, heeft me enorm
geholpen. Ik kijk uit naar het moment dat we allebei gewoon één baan hebben, zonder studie
of promotie. Tijd voor leuke dingen!
Lieve mama, jou moeten we helaas missen, vandaag en op alle bijzondere en gewone
momenten in de toekomst. Ik wilde de verdediging van mijn proefschrift in het Nederlands
doen, zodat jij het zou kunnen verstaan, ondanks je doofheid. Hopelijk kijk en luister je toch
nog ergens over mijn schouder mee hoe ik mijn proefschrift verdedig, met Luce aan mijn
zijde. Ik weet hoe trots je op me was, hoe leuk je het vond dat ik zo veel schrijf. Jij had iets
met data en meer symbolisch kon het niet zijn: 1 maart was jouw verjaardag en dit
proefschrift is dus een postuum verjaardagscadeau voor jou.
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