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DAN
KT

Uitdagingen vormen de kern van dit proefschrift. In dit proefschrift worden na-
melijk heel wat woorden gewijd aan het Engelse equivalent ‘challenges’. Boven-
dien gaan er achter deze woorden heel wat uitdagingen schuil die overwonnen 
moesten worden om van woorden een proefschrift te vormen.  Dit heb ik niet al-
lemaal alleen gedaan.  Met genoegen bedank ik hier de personen en instanties die 
direct of indirect er voor hebben gezorgd dat dit proefschrift tot stand is gekomen.
 Allereerst wil ik Aart Velthuijsen bedanken voor het ontdekken van de  
wetenschapper in mij. Ik heb lang weerstand geboden tegen zijn suggestie om de 
Research  Master Communication Science te volgen. Uiteindelijk ben ik gezwicht 
en heb ik mij aangemeld voor de tweejarige opleiding.  Aart, op avonden dat ik tot 
diep in de nacht wiskundige formules probeerde op te lossen heb ik mezelf wel eens 
vervloekt voor het opvolgen van jouw advies. Nu kan je alleen maar dankbaar zijn. 
 Als je eenmaal hebt besloten dat je graag wil promoveren, kan het vervol-
gens een behoorlijke uitdaging  zijn om een promotieplek te vinden. Peter Neijens, 
destijds mijn docent en begeleider, moedigde mij tijdens mijn studie aan om een 
onderzoeksvoorstel te schrijven voor een beurs van nwo waarmee studenten zelf 
invulling kunnen geven aan een promotieproject. Een half jaar en achtendertig 
herschreven voorstellen later kreeg ik te horen dat ik één van de gelukkigen was 
die een beurs had gewonnen. Ik ben Peter en alle anderen die betrokken waren 
bij het project, zoals Claes de Vreese en Sandra Zwier, erg dankbaar voor hun 
hulp en advies bij schrijven van het voorstel. Uiteraard wil ik nwo bedanken voor 
het financieren van het promotieproject. Zonder de middelen die nwo beschik-
baar heeft gesteld had ik dit proefschrift nooit kunnen schrijven. Tenslotte wil ik  
ASCoR bedanken voor het bieden van een fijne en stimulerende werkomgeving 
om het project uit te voeren.
 Een goed begin is niet altijd het halve werk. Tussen het schrijven van een on-
derzoeksvoorstel en een proefschrift zitten namelijk oneindig veel stappen, en het 
is een enorme uitdaging om al deze stappen succesvol te doorlopen. Dit is gelukt 
dankzij mijn promotor Peter Neijens, en mijn co-promotor Fred Bronner.  Peter, ik 
ben erg blij dat je na het schrijven van het voorstel mij verder wilde begeleiden. 
Je hebt mij altijd gemotiveerd om het uiterste uit mezelf te halen, eerst als stu-
dent, later als onderzoeksassistent, en uiteindelijk als PhD-kandidaat. Daarbij gaf 
je mij altijd de ruimte om mijn eigen fouten te maken. De lessen die ik daaruit heb 
getrokken zijn van zeer grote waarde geweest om te groeien als wetenschapper, 
maar ook als persoon. Ik ben je erg dankbaar voor jouw steun, vertrouwen, en ge-
duld.  Fred, jij mij altijd gemotiveerd om onderzoek te doen naar vraagstukken die 
zich op de grensvlak van theorie en praktijk bevinden. Dit heb je gedaan door mij 
jarenlang te achtervolgen met de vraag: “wat is het belang van dit onderzoek voor 
de praktijk?”. Hierdoor heb ik mij kunnen ontwikkelen tot een onderzoeker die 
verder kijkt dan wat er in de boeken geschreven staat. Bedankt hiervoor! Verder 
wil ik Prof. dr. Joseph Walther bedanken. Joe, although you are not my supervisor, 
you played a pivotal role in the realization of this dissertation. An important part 
of what has been written here is based on your theories and insights. It was a plea-
sure to learn from you during my stay at Michigan State University. I would also 
like to thank you and Sandra for making me feel so welcome at East Lansing, and 
of course for introducing me to root beer flows.    
 Bij het doorlopen van alle stappen die gepaard gaan met het schrijven van 
een proefschrift bestaat er de uitdaging om niet te vereenzamen. Gelukkig kon-
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ren zwaar. Op momenten dat ik mijzelf compleet verloren waande, wist jij mij 
weer met beide benen op de grond te zetten en met een duwtje in de rug mij weer 
de juiste richting op te sturen. De juiste richting was altijd dichterbij dan dat ik 
zelf dacht. Afterall, home is wherever I’m with you (and Bull de Bulldozer).      

den vele fijne collega’s mij daarvoor behoeden. Zo kon ik voor lief en leed en lach-
wekkende anekdotes altijd terecht bij mijn kamergenoten Ewa, Sanne en Sophie.  
Ik lieg niet als  ik schrijf dat ik op de gezelligste meidenkamer van de UvA heb 
mogen zitten. Ik kijk met plezier terug op onze ‘wall of shame’, tea parties met 
Michalki of zelfgebakken muffins, en de gezamenlijke uitjes naar congressen. 
Bedankt meiden! Ook mijn nieuwe kamergenoot Guda wil ik bedanken. Onze sa-
menwerking begon met het schrijven van een artikel dat ook in dit proefschrift 
is opgenomen, en mondde uit op een hele onderzoekslijn naar webcare. Ik kijk 
er naar uit om nog vele artikelen met je te schrijven. Annemiek, Daan, Marijn, 
Mario en Simone: bedankt voor de coffee breaks en cocktails, bemoedigende woor-
den, uitstapjes naar Artis tijdens de lunchpauze, sigaretjes, en raad en daad bij 
het schrijven van moeilijke teksten en het uitvoeren van ingewikkelde analyses. 
Tenslotte wil ik mijn ‘PhD-buddy’ Anoeska, en paranimfen Sarah en Elsbeth be-
danken. We hebben elkaar leren kennen binnen de muren van de UvA, maar ik 
ben zeer dankbaar dat ik jullie veel vaker zie in de echte wereld buiten. Anoeska, 
bedankt dat je altijd meneer Harmsen wilde spelen als ik ziek, zwak of misselijk 
was, of behoefte had aan goed voer, een glas wijn en Franse gezelligheid. Sarah, 
ook bedankt dat je de taak van meneer Harmsen wilde spelen als ik ziek, zwak 
en misselijk was, of behoefte had aan slecht voer, ‘beers in brown paper bags’ en 
Hollandse gezelligheid (“Dit is de leven!”) tijdens de periode dat we samen in East 
Lansing, Michigan verbleven. Elsebeest, wij zijn zulke goede vrienden dat we door-
gaans aan één woord genoeg hebben. Dus bij deze: Bedankt! 
  Tijdens het schrijven van een proefschrift bestaat er ook nog de uitdaging 
om een balans te vinden tussen werk en privé.  Hoewel mijn levensmotto  ‘work 
hard, play hard’ is, verloor ik mijzelf maar al te vaak in werk. Gelukkig wisten vele 
vrienden van buiten de universiteit mij hier aan te herinneren. Ook wisten zij mij 
er aan te herinneren dat het ook goed is om af en toe rust te nemen. Lieve vriendjes 
en vriendinnetjes, helaas is er in dit dankwoord niet voldoende ruimte om jullie 
allemaal persoonlijk te bedanken. Daarom noem ik maar één persoon die hier spe-
cifiek om heeft gevraagd: Jasper Dijkerman (#daretoask #yolo). Thanks mate! 
 Een laatste uitdaging tijdens het schrijven van een proefschrift is om af en 
toe terug te kijken op wat er al is bereikt en daarmee tevreden te zijn. Dit vond 
ik vaak erg moeilijk, vooral op momenten waarop ik dacht dat het einde nooit 
in zicht zou komen. Maar het is nu af, mede dankzij de steun van mijn familie.  
Lieve papa en mama, jullie hebben mij aangemoedigd om te doen waar ik geluk-
kig van word. Ik weet dat jullie altijd trots op me zijn, of ik er nu voor kies om dan-
seres, streepjestrekker op de weg of wetenschapper te worden. Lieve opa en opa, 
het ziet er naar uit dat jullie dit toch nog mogen meemaken. Jullie zijn mijn grote 
voorbeeld, en het is dan ook om deze reden dat ik dit proefschrift aan jullie op-
draag. Joost en Kimmetje, bedankt dat jullie mij door dik en dun steunen. Andras, 
je bent nu nog te klein, maar als je later groot bent hoop ik dat je dit zult lezen. Je 
hebt mij namelijk laten zien dat het leven één groot feest is (compleet met toeters, 
bellen en kekke danspasjes), ook als het even tegen zit. Babsie, ik beschouw jou als 
mijn grote zus. Dat is omdat jij altijd een kop groter bent geweest, maar ook omdat 
jij je altijd over mij hebt ontfermd. Als grote zus hoor jij daarom in dit gedeelte 
van het dankwoord thuis. Familie Buitenwerf, bedankt voor jullie nimmer afla-
tende betrokkenheid.  En ‘last but not least’ mijn grote steun en toeverlaat Frank.  
Lieve Frank, ik ben jou nog de meeste dank verschuldigd. De afgelopen jaren wa-


