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Dankwoord

Eindelijk, mijn eigen ‘kleuter’ is na 4 jaar onderzoek af! En ‘eigen’ voelt het zeker, omdat ik bij ASCoR de 
kans heb gekregen om een zelfbedacht onderzoeksproject uit te voeren. Maar ze zeggen niet voor niets: 
it takes a village! En deze kleuter, zoals ik mijn proefschrift liefkozend noem, was er nooit geweest zonder 
de hulp van mijn eigen dorp mensen die ik hierna zal noemen. 

Allereerst was dit promotieavontuur nooit begonnen zonder het boek ‘Beeldschermkinderen’. Destijds 
nog werkzaam als onderzoeker bij communicatiebureau JuniorSenior te Amsterdam, zocht ik naar meer 
informatie over de invloed van media op kinderen. Eenmaal het betreffende boek in handen – wat ik met 
veel plezier in een weekend uit las – was de conclusie dat ik dit type onderzoek ook graag wilde doen. Het 
inspireerde me om een masterstudie aan de UvA te volgen én om contact te zoeken met de schrijfster 
van het boek, Patti Valkenburg. Lieve Patti, wie had ooit gedacht dat je enkele jaren later mijn promotor 
zou worden? Jij bent degene die de wetenschapper in mij naar boven heeft gehaald. Eerst door je boek, 
toen door een onderzoeksstage bij CCAM, de begeleiding van mijn afstudeerscriptie en uiteindelijk van 
mijn promotietraject. Ik ben je enorm dankbaar dat je aan het begin van mijn carrière al potentie in 
mij zag! Ik ben je ook dankbaar voor het enthousiasme dat je al die jaren voor mijn onderzoeksproject 
getoond hebt. En natuurlijk pluk ik nog steeds de vruchten van alle ‘Patti-methodes’ (zoals wij deze in de 
wandelgangen noemen) die je mij geleerd hebt en aan mijn professionaliteit hebben bijgedragen. 

Terwijl Patti het zaadje plantte, kon de wetenschapper in mij groeien en bloeien door mijn copromotor 
Moniek Buijzen. Lieve Moniek, jij hebt me laten zien dat ik veel meer kan dan ik vaak denk. Regelmatig 
gooide je mij in het diepe en kwam ik – tot mijn eigen verbazing – vanzelf weer boven water, met meer 
ervaring en zelfvertrouwen dan voorheen. Je bent enorm betrokken! Je juichte met me mee als het goed 
ging en vond het even verdrietig als het even tegenzat. Ik kon altijd bij je langslopen om even te sparren 
en je zorgde ervoor dat ik snel feedback kreeg op mijn stukken (zelfs in het weekend). Ik waardeer vooral 
je humor, je directheid en je enthousiasme. En met onze creativiteit bedachten we voortdurend grote 
toekomstplannen, waaronder het Groentefroetels-project dat we in 2014 ook écht gaan implementeren. 
Nu we het toch over toekomstplannen hebben, over mijn persoonlijke carrière dacht jij ook altijd 
constructief mee. Regelmatig attendeerde je mij op interessante carrièremogelijkheden. En nog veel 
belangrijker: ik mocht met je mee naar Nijmegen als postdoc onderzoeker! En daarvoor ben ik je enorm 
dankbaar. Hoewel dit nog lang niet omvat wat je voor mij allemaal hebt betekent, is het wel duidelijk dat 
ik veel geluk heb gehad met zo’n lieve, betrokken copromotor.

Lieve Thee, er bestaan niet genoeg woorden om te beschrijven hoeveel jij voor mij hebt betekend tijdens 
dit avontuur (en nog steeds betekent). Jij bent mijn grootste aanmoediger! Zodra ik het even niet zag 
zitten of het vertrouwen in mezelf verloor, was jij daar om mij op te vangen. Ik denk gelijk weer aan 
de urenlange gesprekken aan de telefoon of in Starbucks. Maar ik vierde met jou ook ieder succes: 
van mijn eerste publicatie tot aan mijn ICA-prijsuitreiking. Je bent er al vanaf het allereerste moment 
bij en sluit deze periode ook met mij af als paranimf tijdens de verdediging. Je was niet alleen een 
enorme emotionele steun voor mij, maar ook een zakelijke. Je was mijn klankbord, mijn raadgever, mijn 
creatieve brein, de ontwerper van mijn onderzoeksmateriaal en niet te vergeten van dit proefschrift. 
Je hebt écht een essentiële bijdrage geleverd! Bedankt voor je onvoorwaardelijke steun en liefde in de 
afgelopen jaren. 
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Lieve Esther, jij stond ook al vroeg aan de zijlijn van mijn promotieavontuur. Toen ik je ontmoette was 
je zelf net begonnen als promovendus. Je kwam bij JuniorSenior langs om aan de onderzoeksafdeling 
(ik) te vragen of het mogelijk was een onderzoek af te nemen via ons systeem. Er was al gelijk een klik 
en ik vertelde je dat ik mogelijk ook wilde gaan promoveren. Vanaf dat moment was je mij altijd een 
stapje voor en zag ik je als een grote zus aan wie ik alles kon vragen (zowel zakelijk als privé). Wat extra 
bijzonder is, aangezien mijn ‘echte’ grote zus een naamgenoot is. Je bent een enorm lief en leuk mens en 
ik waardeer het dat jij mijn tweede paranimf wilt zijn. 

Lieve Daantje en Cis, bedankt voor jullie bijzondere vriendschap. En vooral voor jullie luisterende oor, 
aanmoediging, knuffels en enthousiasme in de tijd dat ik druk bezig was met de afronding van mijn 
proefschrift. Ik waardeer het dat jullie altijd trots op mij zijn, wat ik ook doe. En ik vind het vooral erg 
lief dat jullie geduldig naar al mijn verhalen over konijnen, schildpadden en wortels wilden luisteren. 

Lieve papa en mama, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke vertrouwen in mij. Door jullie steun heeft 
het ooit zo verlegen MAVO-meisje zich kunnen ontpoppen tot een meer dappere wetenschapsvlinder 
(om maar even in prentenboekentaal te blijven). Ook wil ik mijn broer en zus Marc en Esther en 
hun partners Daniëlle en Jelle bedanken voor de interesse die zij al die jaren getoond hebben in mijn 
onderzoeksproject. In het bijzonder bedank ik Milan dat hij als eerste kleuter het prentenboek uit mijn 
studie wilde testen; hij is nu verslaafd aan lezen.

Verder bedank ik al mijn oude en nieuwe vriendinnetjes voor de gezellige etentjes, stapavondjes, feestjes, 
bioscoopbezoekjes, lunchafspraken en de vele (echt heel veel) koffieafspraakjes, die een gezellige afleiding 
zijn geweest tijdens mijn promotieperiode, waaronder: Sandra, Marlies, Marita, Jacqueline en Merel 
(ook wel ‘Cisca’s clan’), Vaya, Imane, Kirsten, Seline, Natasha en Ciara. Ik bedank Sandra en Marlies nog 
extra dat zij voor mij geregeld hebben dat ik op hun scholen langs mocht komen voor onderzoek.

Natuurlijk vergeet ik niet mijn kamergenootjes uit D3.03c: Laura, Anouk, Daan, Marijn, Sanne en 
Elsbeth. Wat heb ik toch enorm veel met jullie gelachen! We waren een lapjesdeken aan persoonlijkheden 
en hebben lief en leed met elkaar gedeeld. Hoewel daar geen ruimte voor is, zou ik het liefst al onze 
verhalen opschrijven, waaronder de geruchten over onze ‘sprookjes’ kamer die jarenlang op slot 
had gezeten voordat wij kwamen, onze plannen om een dakterras met jacuzzi te bouwen voor de 
vrijdagmiddagborrel, Sanne’s stoel-gymnastiek, Marijn’s affectie voor mijn vriendje Wortel, Elsbeth’s 
‘bijzondere’ uitspraken, Anouk’s en Daan’s liefdesperikelen (en die van mij) en nog zoveel meer. In het 
bijzonder wil ik Sanne bedanken voor haar statistische hulp (en Uno ;-) en Laura bedanken voor het 
redigeren van de Engelse teksten in dit proefschrift (thanks love). En hoewel je misschien niet mijn 
kamergenootje was, hoor je er wel bij: bedankt Lotte, voor al je knuffels en lieve woorden in de Coffee 
Company ‘around the corner’.
 
Ik bedank ook de ‘Vidi-meisjes’ Eva en Doeschka en onze enige echte ‘Vidi-man’ Frans voor hun 
inhoudelijke input, zowel tijdens als buiten de gezellige Vidi-meetings. Ook bedank ik de leden van de 
PhD-club en mijn collega’s van de programmagroep Youth & Media Entertainment. In het bijzonder 
noem ik Susanne, die op dezelfde dag als ik startte en een dag na mij zal promoveren: het was fijn om 
met jou ervaringen uit te kunnen wisselen. Daarnaast bedank ik Jessica voor haar inhoudelijke input en 
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het redigeren van enkele Engelse teksten. En natuurlijk vergeet ik niet die gezellige ‘Spaanse’ momentjes 
met Helen in het zonnetje ‘aan de overkant’ of bij Nieuwmarkt.

In het bijzonder bedank ik de ontwikkelaars van de prentenboeken: Andre Hanegraaf voor de illustraties 
en Ernestien Honning voor de verhalen. Ik waardeer het enorm dat jullie geloofden in mijn project en 
dit, ondanks mijn geringe budget, toch mogelijk wisten te maken. Ik bedank Ernestien ook voor het 
redigeren van mijn Nederlandse samenvatting. Verder bedank ik Ivar Vermeulen voor zijn advies bij de 
ontwikkeling van het meetinstrument voor de affectieve reacties.

Tot slot bedank ik alle kinderen, leerkrachten en directie van Basisschool De Grote Beer te Duivendrecht, 
Basisschool Van der Muelen-Vastwijk te Weesp, Basisschool Caleidoscoop te Almere, Basisschool De 
Hoeksteen te Zevenbergschen Hoek, Basisschool De Kim te Zwijndrecht, Basisschool Wilhelmina te 
Lexmond, Basisschool De Twee Wieken te Zwijndrecht, Basisschool Lucas Galecop te Nieuwegein, 
Basisschool De Wegwijzer te Houten en Basisschool De Zonnewijzer te Houten. Ik bedank ook alle 
kinderen en hun ouders die hebben deelgenomen aan de pretests en mijn onderzoeksassistenten Mieke 
Berkhout, Whitney Roder, Merel van Kessel en Pauline Wijngaards voor hun hulp bij het verzamelen 
van de data. 

Simone de Droog
Hilversum, 2013




