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DANKWOORD
Ik heb de laatste drie jaar met veel plezier aan mijn proefschrift gewerkt en heb dit aan
meerdere mensen te danken.
Allereerst ben ik mijn promotor Peter en co-promotor Eva erg dankbaar voor hun tijd,
adviezen en vertrouwen. Jullie hebben mij gemotiveerd om altijd het uiterste uit mezelf
te halen. Jullie kritische blik en adviezen hebben me geleerd om mijn werk altijd nog eens
beter te bekijken. Ik heb met veel plezier met jullie gewerkt de laatste jaren en had me geen
betere begeleiders kunnen bedenken. Peter, ik wil je bedanken voor alle tijd die je altijd
voor me had en de prettige samenwerking. Dat kan ik dan ook alleen bedanken door middel
van je eigen woorden in meerdere e-mails aan mij: Super! Bedankt!!! Eva, bedankt dat ik je
altijd alles kon vragen en alles met je kon bespreken. Ik kijk ernaar uit om nog lang samen
onderzoek te blijven doen. Laten we hopen dat we alle plannen die we hoog in de bomen
van het Amsterdamse Bos maakten ook echt waar kunnen maken.
Als er iemand is waarmee ik mijn promotiejaren gedeeld heb, dan is dat mijn PhDbuddy Sanne. Niet alleen in Amsterdam deelden we een kamer; binnen no time waren onze
koffers ontploft in hotelkamers in Phoenix, Las Vegas, LA, Rotterdam, Leuven en London.
En met als klap op de vuurpijl deelden we 6 weken een huis en één bureau in Columbus,
Ohio. San, bedankt voor al onze avonturen en al je steun. Ik ben heel blij dat ik mijn PhD
tijd heb kunnen delen met zo’n lieve collega en vriendin.
Maar ook mijn andere roomies, Lotte en Ewa, en later Kim en Rena ben ik heel
dankbaar. Er is behoorlijk wat besproken, gelachen, gehuild, gegeten en thee geleut in onze
kamer. Ik kijk met heel veel plezier terug naar mijn tijd met jullie in C106b. Thanks girls!
Ik werk met heel veel plezier bij ASCoR en dat heb ik onder anderen te danken aan
alle leuke collega’s. Met name mijn mede-promovendi bedank ik voor de gezellige uitjes,
borrels, kerstonbijtjes, kofﬁetjes en lunches. Mijn PhD club en de conveners Marieke en
Doeschka dank ik voor hun tijd, adviezen en koekjes.
Ik dank Hans Beentjes, Moniek Buijzen, Edith Smit, Peeter Verlegh en Claes de Vreese
voor hun bereidheid plaats te nemen in mijn promotiecommissie.
I would like to thank the people at the School of Communication at the Ohio
State University for their hospitality, interest, and advice during my visit. Dave and
Brian, thanks for making my time in Columbus not just an intellectual visit, but also a
memorable and fun time.
Heel veel dank aan al mijn vrienden, vriendinnen en familie: door jullie was er zoveel
meer dan mijn proefschrift de laatste drie jaar.
Nynke en Kelta, jullie zijn al jaren mijn lieve vriendinnen en we hebben al velen
belangrijke momenten in onze levens samen gedeeld. Ik vind het daarom super leuk dat
jullie mijn paranimfen willen zijn. Hoewel ik altijd over mijn werk met jullie kan praten,
zorgen jullie er ook voor dat ik nooit vergeet wat er echt belangrijk is (gossip, kleding, de
liefde, vriendschap, muziek en feestjes). Nyn, met het overnemen van jouw raceﬁets nam
ik ook jouw passie voor het wielrennen over. Ik ben je daar heel dankbaar voor want mijn
rondjes Hoep, onze jaarlijkse Classico Joyce, de Elfstedentocht, en alle andere ﬁetstochtjes
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hebben ervoor gezorgd dat ik mijn hoofd even helemaal leeg kon krijgen. Kelt, wat is
het ﬁjn om zo’n vriendin te hebben in dezelfde stad. Bedankt voor je nuchterheid en
vriendschap, maar ook voor alle etentjes en avondjes in de kroeg, en natuurlijk ons mooie
weekje in New York.
Lieve mama, bedankt voor onze dagelijkse telefoontjes, je wijze raad en liefde. Met jou
kan ik alles bespreken en jij zorgt ervoor dat ik uiteindelijk alles weer kan relativeren.
Mijn grote broers en lieve schoonzussen: het familiegevoel dat jullie mij geven is voor
mij één van de belangrijkste dingen die er is. Bedankt dat jullie altijd zo trots zijn op jullie
(schoon)zusje en nog veel grotere dank dat jullie mij een trotse tante hebben gemaakt.
Bella, voor deze irri-tante ben je het liefste en slimste nichtje van de hele wereld. De kleine
Sef en Flip kunnen nog niet lezen, maar ik ben super trots op die mooie mannen.
Ben, Liesbeth en Tijmen, ik bof maar met zulke schoonfamilie.
Ten slotte natuurlijk Merijn. Bedankt dat je mijn proefschrift zo mooi hebt gemaakt.
Maar bovenal, bedankt voor je onvoorwaardelijke liefde, steun en geduld. Jij bent mijn
grote liefde, mijn thuis, en ik ben er trots op om jouw vriendin te zijn. Ik kijk uit naar onze
toekomst samen.
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