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Dankwoord (Acknowledgements)

Het dankwoord – misschien wel het meest gelezen deel van een proefschrift. 
Hoewel: Ik denk niet dat het aantal keren dat dit dankwoord wordt gelezen het haalt 
bij het aantal keren dat mijn promotor Jochen de afzonderlijke hoofdstukken in 
hun verschillende versies heeft gelezen. Wat vond ik het frustrerend soms, als de 
argumentatie nog steeds niet lekker liep, of als een concept nog niet helder genoeg 
was. Maar wat heb ik ontzettend veel geleerd van alle feedback en brainstormsessies. 
Jochen, ik ben je ontzettend dankbaar voor al je lessen, je betrokkenheid en de 
adviezen “van een oude wijze man” (Peter, 2014).

Ook mijn promotor Patti wil ik graag bedanken. Patti, je pushte me precies 
op zo’n manier dat ik het beste uit mezelf heb kunnen halen als promovenda. Je legde 
de lat hoog en gaf me het vertrouwen dat ik hoog genoeg kon springen. Meer dan 
eens waren jouw complimenten en aanstekelijke lach precies wat ik nodig had, als ik 
even niet meer wist of het allemaal wel ging lukken. Jochen en Patti, wat heb ik een 
geluk gehad met promotores die zowel het beste voor hebben met de wetenschap 
als met hun promovendi! 

In thanking my mentors there is a third professor to whom I owe great 
gratitude. Joe, I am so glad that you decided to come to Amsterdam, and that we got 
to work together on a fun project. I am also very thankful for the warm welcome you 
gave me when I visited East Lansing. You are an amazing teacher and have become 
a good friend. Speaking of mentors: Jess, although you have not played a formal role 
in my PhD project, I want to thank you for all your advice and help.    

In deze rij van mensen zonder wie dit proefschrift nooit tot stand had kunnen 
komen, wil ik ook graag Peter Nikken (Nederlands Jeugdinstituut) en Hanneke de 
Graaf (Rutgers WPF) bedanken voor het beschikbaar stellen van de data waarop 
twee hoofdstukken van dit proefschrift zijn gebaseerd. Peter en Hanneke, bedankt 
voor het vertrouwen en de prettige en vruchtbare samenwerking. Daarnaast wil ik 
ook het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS) bedanken voor 
het financieren van de dataverzameling waarop Hoofdstuk 3 en 4 zijn gebaseerd.

Mijn promotieproject als geheel is mogelijk gemaakt door ASCoR. ASCoR 
heeft mij niet alleen op financieel vlak gesteund, maar ook voorzien van veel 
hulp en een fijne leeromgeving. Hiervoor wil ik ASCoR en in het bijzonder het 
ondersteunend personeel van Communicatiewetenschappen en ASCoR bedanken 
(o.a. het secretariaat, de research managers, ICTO en de masseurs). 
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Dit promotietraject had ik nooit kunnen afronden zonder goedkeuring van 
de leescommissie. Bedankt voor jullie tijd en jullie enthousiaste reacties toen ik 
met knikkende knieën het manuscript aan jullie overhandigde. Na deze goedkeuring 
kwam het ontwerpen, opmaken en drukken van dit boekje, waarbij ik veel hulp 
heb gehad. Ik wil in het bijzonder mijn tante Afineke bedanken voor het snelle 
proofreaden en Ferdinand van Nispen en GVO voor de afronding.

Voordat er een proefschrift lag, waren er bijna tweeënhalf jaar waarin ik de 
data heb verzameld, de letters op papier heb gekregen, feedback heb geïncasseerd en 
weer opnieuw letters op papier heb gezet. Er zijn een heleboel collega’s die ervoor 
hebben gezorgd dat ik in deze tijd (en nog steeds) met plezier naar het Bushuis kwam. 
In mijn eerste kamer werd ik gelijk met open armen ontvangen. Jeugd en Media 
voelt nog steeds als thuis dankzij alle leuke en lieve collega’s daar. Sanne N, bedankt 
voor alle leuke shopsessies (vooral voor cadeaus), nodige koffiemomenten, gezellige 
borrels, mooie stapavonden, lieve hulp en eerlijke adviezen. Maria, bedankt voor de 
heerlijke cupcakes en voor alle keren dat je me mijn buikspieren flink hebt laten 
trainen van het lachen. Sanne O, Winneke en Marleen, inmiddels hebben jullie je bij 
het gezelschap in E1.02 gevoegd en zijn de “Jeugd en Media meisjes” een complete, 
diverse en vooral gezellige club geworden. Maar natuurlijk is E1.15 de leukste kamer, 
mede dankzij Inge met je droge humor en je heerlijk nuchtere kijk op alles. Ik ben blij 
dat je er op woensdagen bent voor onze wekelijkse bezoekjes aan Vincent. 

Ook buiten Jeugd en Media zijn er ontzettend veel collega’s die ik wil 
bedanken voor feedback, adviezen en leuke tijden op conferenties/borrels/koffie/
lunch/dinertjes/etc. In het bijzonder de PhD clubs, mijn mede-PhDs in het algemeen 
en alle mensen die af en toe hun hoofd even door onze kamerdeur steken. Natuurlijk 
mogen ook de (inmiddels) niet-UvA collega-vriendinnen met wie ik menig feestje 
(PJ en promotie), etentje (sushi!), filmpje en Sinterklaasavond gedeeld heb niet 
vergeten worden. Hanneke, bedankt voor je lieve appjes en je gastvrijheid in je 
huisje in Deventer. Mariska, bedankt voor je support en de heerlijke chocolade die 
als geroepen kwam. Han en Maris, jullie hebben de lat wel erg hoog gelegd voor 
proefschriften, verdedigingen en feestjes! I would also like to thank my colleagues at 
MSU. Thank you for your warm welcome in East Lansing! 

Ook buiten “de wetenschap” zijn er een hoop mensen aan wie ik de 
afgelopen jaren heel veel te danken heb gehad. Lieve familie, vrienden, (oud)
huisgenoten, Expresziennes, sportmaatjes en oud-studiegenoten, bedankt voor jullie 
hulp en alle mooie tijden. Thank you PPs and Oxford gang for the great reunions and 
all the (Facebook) messages. Op volgorde van wanneer ik jullie heb leren kennen 
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wil ik in het bijzonder mijn vriendinnen Tara, Chantal, Maaike en Fabiënne bedanken 
voor hun vriendschap en steun. Taar, ik ben blij dat we al zo lang vriendinnen zijn 
en nu weer lekker in dezelfde stad wonen. Je bent zo’n trouwe, zorgzame en 
attente vriendin; ik laad altijd helemaal op als ik je zie. Chaan, bedankt voor alle 
lange telefoongesprekken, etentjes, borrels, een heerlijke vakantie en hilaaaarische 
momenten. Bedankt voor je grappige maar ook je directe, eerlijke, en daardoor 
soms confronterende opmerkingen, waarbij we vooral onszelf en elkaar uitlachen. 
Maaike, ik weet nog zo goed hoe blij ik was dat ik in het begin van mijn promotietijd 
bij jou in huis kon wonen. Wat was dat onwijs gezellig en wat ben ik blij dat we 
nog steeds regelmatig een borrel doen en werkelijk alles met elkaar bespreken. 
Bienneke, ik ben blij dat ik jou in het comlab heb “opgepikt” en het voelt alsof we al 
jaren vriendinnen zijn. Ons liftavontuur en onze planloze avondjes waren absoluut 
hoogtepunten tijdens mijn promotietijd en je hebt me ontzettend geholpen bij de 
afronding van mijn proefschrift in “woorden en daden”. 

Ik ben een verschrikkelijke mazzelaar dat ik een aantal goede vriendinnen 
heb die ik ook collega kan noemen. Naast de eerder genoemde jeugd en media 
meisjes, de super-coole-phd-incrowd-yo en andere “collega-vrienden” wil ik nog de 
twee vrouwen bedanken die tijdens mijn promotie letterlijk naast mij staan. Steun, 
advies, dingetjes regelen, mee naar de drukker, proofreaden, jullie waren altijd “at my 
service”. Maar ook voordat jullie “in functie zijn getreden” als paranimfen hebben we 
ruim twee jaar samen lief en leed gedeeld. Karin, al vanaf de eerste dag dat ik aan 
mijn promotietijd begon stond je klaar voor me met al mijn vragen, twijfels, en dorst. 
Je bood me antwoorden, steun en bier. Hoe je er voor me was rond Etmaal 2013 zal 
ik nooit vergeten. Annemarie, het afgelopen jaar zaten we bijna iedere dag tegenover 
elkaar. Soms voelde het bijna alsof we zusjes waren. Wel een beetje een tweeling, 
want we gaan nu ongeveer tegelijk promoveren en beginnen aan onze nieuwe baan 
op onze oude plek. Extra leuk dat ik met PhD-tweelingzusje ook dezelfde humor en 
muzieksmaak deel. Annie en Kaat, ik had me geen betere paranimfen kunnen wensen! 

Als het gaat over steun en humor, dan is dit ook het moment om te schrijven 
over de liefde. Floris, het laatste halfjaar van mijn promotietijd was jij mijn rots in de 
branding. Dat is misschien cliché, maar ik kan het niet beter omschrijven. Je geeft 
me vertrouwen, rust en nog zo veel meer. I’m so glad we found love in a hopeless 
place. Ik ben dankbaar voor de mooie tijden die we beleefden, beleven en nog zullen 
beleven in East Lansing (MI), Mackinaw, Utrecht, Amsterdam, Wenen, India (?) en 
Alphen aan de Rijn. 
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Lest best: de mensen die al mijn (of hun) hele leven voor mij klaar staan: 
mijn familie. Ten eerste mijn grootouders. Wat vind ik het speciaal dat mijn Oma 
en Beppe mij tijdens mijn promotietijd zo vol trots konden steunen. Ten tweede 
brodda en zusje, Mike en Ella. Ik vind het heel bijzonder dat we zo’n goede band 
hebben. Onze vakantieavonturen, broertjes-zusjes dagen, dagjes/avondjes in Vught 
en familiefeestjes zijn mij erg dierbaar. Ik ben trots op jullie en ik ben jullie dankbaar 
voor alle lieve berichtjes. Tenslotte mijn ouders. Het is niet voor niets dat ik mijn 
proefschrift aan jullie opdraag. Het is dankzij jullie onvoorwaardelijke steun, zowel 
praktisch als emotioneel, dat ik mijn doctoraat kan behalen. Jullie gaven mij het 
voorbeeld, de opleiding, de steun en het zelfvertrouwen dat ik nodig had. Hoewel 
jullie dit stukje waarschijnlijk onnodig vinden, ben ik jullie voor altijd dankbaar. 
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