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Dankwoord
Na al die jaren hard werken is het dan eindelijk zover: het zit erop. Het proefschrift
is af. Op deze grens van een nieuw tijdperk wil ik de tijd nemen om een paar
mensen te bedanken die me in de afgelopen jaren hebben gesteund, geïnspireerd,
begeleid en afgeleid.
Allereerst natuurlijk mijn promotoren Wouter van der Brug en Claes de Vreese
(en oorspronkelijk ook Liesbet van Zoonen). Met jullie voorstel als grondslag voor
mijn PhD-project kon ik direct voortvarend te werk gaan. Daarnaast hebben jullie
me de ruimte gegeven mijn eigen koers te varen en beslissingen te nemen, maar
waren jullie er altijd met goede raad als ik jullie nodig had. Het was een voorrecht
om begeleid te worden door zulke goede wetenschappers. Dank daarvoor.
Ook wil ik ASCoR bedanken voor het financieren van het project, en voor het
aanbieden en ondersteunen van al die workshops, cursussen en congressen waar ik
zoveel inspiratie uit heb geput. Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan Bart Monné
en Alexander Schouten voor hun hulp bij de inhoudsanalyse, Philip van Praag en
Kees Brants voor hun medefinanciering van de panelstudie en de inhoudsanalyse,
het LISS Panel voor het uitvoeren van het survey experiment, en Paul van der Bijl
en Sandra Zwier voor hun hulp bij het opstellen van het stimulusmateriaal.
De leden van de PhD Club en de voorzitters Jochen, Rens en Hajo wil ik
bedanken voor de stoomcursus Politieke Communicatie die de PhD Club in eerste
instantie voor mij was, en later voor de inspiratie en de waardevolle input voor mijn
onderzoek.
De afgelopen jaren waren niet zo fijn geweest zonder zo veel leuke collega’s. Ik
denk dan in het bijzonder aan Sophie die niet alleen uitblinkt in humor, gezelligheid
en ambitie, maar ook in het geven van goed advies, mijn mede-Phd-mum Yael,
wiens sterke karakter ik erg zal missen, en natuurlijk Maud: we hebben samen niet
alleen veel werk verzet, maar dat gelukkig ook gecompenseerd met ellenlange
gesprekken.

174

PUBLIC IMAGES
Ik wil ook mijn kamergenoten Anna, Anke, Fadi, Judith, Rosa, en Hanneke
bedanken voor de gezellige tijd. En Tom, dankzij jou vergat ik nooit dat er ook
werk aan de winkel was.
Mijn vriendinnen voor het (bijna) nooit praten over werk en proefschrift:
bedankt voor de afleiding Mascha, Sabine, Nikki, Renée en Nina!
Mijn familie: Karen en Paul, mijn trotse vader, mijn lieve moeder voor het
advies dat ik altijd in mijn hart meedraag en dat me tot hier heeft gebracht, namelijk
“gewoon doen wat je leuk vindt”.
Mijn paranimfen: Karen en Rosa. Karen, lieve zus, ik ben heel blij dat jij straks
naast me staat. Samen kunnen we alles aan. Rosa, de afgelopen jaren waren niet
hetzelfde geweest zonder jou als collega, kamergenoot, mede-nu.nl/achterklapverslaafde en congresreisgenoot. Ik zal je missen!
En dan de allerbelangrijkste mensen in mijn leven. Allereerst Maup, mijn steun
en toeverlaat: zonder jou had ik het niet gekund. Je hebt altijd achter me gestaan en
me gesteund, terwijl ik vast niet altijd te genieten was. Ik beloof je: na de
verdediging wordt het (echt) beter. Dan is het eindelijk jouw beurt.
Tenslotte Kick en Lode, mijn lieve jongens: omdat jullie zijn wie jullie zijn.

