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Dankwoord 

Dit schrift is de proef dat de schrijver van deze woorden in staat 
is zelfstandig onderzoek uit te voeren. Na lang te hebben nagedacht over 
de mensen die mij hebben bijgestaan tijdens dit process groeide niet 
alleen hun aantal, maar ook mijn twijfels over de juistheid van de 
uidrukking “zelfstandig” in de boven geschreven stelling. Het zou dan 
misschien toepasselijker zijn een vervangend woord te verzinnen of als 
alternatief de definitie van het begrip uit te breiden. Tot een oplossing 
ben ik nog steeds niet gekomen, maar wel tot het bewijs dat mijn 
twijfels niet zonder reden zijn onstaan. Hieronder deze: 

Toen ik met het project ben begonnen werd tegen mij gezegd 
dat ik tot de weinige gelukkigen behoort die door Jeroen worden 
begeleidt om onderzoeker te worden. Toen wist ik nog niet wat dat 
betekenen zou. Na 5 jaar samenwerking ben ik tot dezelfde conclusie 
gekomen. Ik leerde niet alleen van jou over de verschillende theorieën 
op het gebied van geheugen en vergeten, maar ook hoe belangrijk het is 
om logische redeneringen helder op te stellen en ook hoe belangrijk het 
is om zelf kritisch na te denken over de meest vanzelfsprekende 
stellingen. Het aanhouden van deze basisprinicpes geven dan de 
mogelijkheid om het meest ingewikkelde probleem tot een simpele 
logische redeneringen terug te leiden. Want zoals je altijd begon met een 
uitleg: “Kijk, het is vrij simpel.” 

Mijn dank gaat ook naar mijn commissie die mijn werk heeft 
gelezen en beoordeelt. Sommigen van jullie waren dan ook al betrokken 
bij eerdere delen van dit project. Diane, Gino het was altijd inspirerend 
bij jullie langs te gaan in Rotterdam. Ik vond het zo fijn dat ik met jullie 
zonder enige uitleg in het midden van mijn verhaal kon beginnen; en 
lange conversaties voeren over kleine details. 



Dankwoord 

208 
 

Misi, Budapest egy kicsit messze van, hogy meglátogassalak 
egy megbeszélés erejéig. Így a megbeszéléseink személyes találkozás 
helyett e-maileken keresztül folytak. Sokat jelentett, hogy a saját 
anyanyelvemen is elgondolkodhattam a felejtés folyamatának 
problematikáján. És megmondom őszintén, hogy hollandul könnyebb. A 
magyar nyelv összetett mondatai nem segítenek abban, hogy egyáltalán 
megértsem azt amit írsz, nemhogy még vitatkozzak is rajta. Talán 
elfelejtettem a saját anyanyelvemet? Vagy csak gátlás alá került mivel 
zavarta a hollandot? Lehet. 

I would like to thank Teresa Bajo for inviting me to the Summer 
School in Granada, Spain. The second chapter of this dissertation is the 
result of this inspiring visit. I am also grateful for Teresa and Carlos 
Gómez-Ariza visiting for a workshop in Amsterdam, where I learned 
not only that inhibition can be interpreted in many different ways, but 
that it is also possible to feed a baby between two talks. 

Retrieval-induced forgetting is an effect that is difficult to 
identify. After many unsuccessful experiments I began to believe that I 
must be doing something wrong. Edward Cokely provided me with 
great help, sending me a long list of laboratories that, like us, had 
experienced much frustration, spending years simply trying to replicate 
findings. This information convinced me to examine the paradigm itself, 
rather than creating more complex experimental setups. Breaking the 
paradigm into pieces proved a worthwhile exercise. 

To David my ‘friend-colleague’, I am very grateful for our 
fruitful conversations, which helped me to get things clear. The results 
of these discussions are reflected in much of the theoretical reasoning of 
this work. 

Het daadwerkelijke werk waar het bewijs gevonden wordt voor 
de theoretische redeneringen waren de experimenten. Deze waren 
grotendeels uitgevoerd door studenten die bij mij hun stage hebben 
gelopen. Ik wil hun hartelijk bedanken voor hun inzet, hun 
enthousiasme en stilzwijgend geduld om nog meer experimenten uit te 
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voeren toen ze dachten dat ze al klaar waren. Roland, Michiel, Nelly, 
Benjamin , Evelien, Sicco, Eva, Hilde, Mieke, Wing-Sam en Daniel 
jullie waren fantastische medewerkers en mededenkers van dit project. 

 Ik wil dan hier ook al die proefpersonen bedanken die aan mijn 
experimenten hebben meegedaan en met hun best deden om niet slapen 
te vallen tijdens de langdradige sessies van categorie woordparen. In 
ieder geval konden ze hun woordenschat in het Nederlands uitgebreiden 
op het gebied van vogels, vissen, insecten, wapens, beroepen etc. (met 
mij dan inbegrepen…) 

Naast de proefleiders en proefpersonen heb je dan ook 
apparatuur en programma’s nodig waarmee je enthousiaste kandidaten 
van je experimenten kan testen. Ik wil dan de technische afdeling 
bedanken: Bert en Marcus, ik had bij jullie een doorlopend abonnement 
voor jullie favoriete E-Prime en Rene en Nico, bij jullie voor 
verouderde beeldschermen.  

De laatste en ergens wel de belangrijkste beproeving van het 
project was het schrijven. De gedachten in je hoofd blijken altijd zo 
helder, logish en geweldig te zijn tot je hun op papier moet gaan zetten. 
Dan wordt het wel duidelijk: de chaos die heerst in het kleine 
kronkelende onderdeel bovenop je lichaam. Toch moeten de 
ongeordende en woordenloze gedachten wel een vorm krijgen en netjes 
op een rijtje gezet worden. Beja en Ashley ik wil jullie bedanken om mij 
te leren op te ruimen, want je moet altijd “van beneden beginnen met 
stapelen”. Ik heb van jullie geleerd hoe de stilte van je lichaam de stilte 
van je geest onderbouwdt, en hoe belangrijk deze stilte is om helder te 
kunnen denken, die dan nog weer de basis vormt voor het schrijven. 

Ik heb dit profeschrift dan al in drie talen geschreven. I would 
like to thank David and Jeroen for correcting my English; Wytske wil ik 
bedanken voor de correcties van de Nederlandse samenvatting, 
Keresztes Attilának köszönöm a segitségét a szakkifejezések magyar 
nyelvű forditásában, és végül az öcsémnek tört magyarságom 
palástolásáért. Na zoveel hulp nodig te hebben bij de formulering ben ik 
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tot de conclusie gekomen dat ik maar een nieuwe nationaliteit moet 
aannemen en dat is gewoon “Buitenlander”. 

De afgelopen 5 (eigenlijk 8)  jaar heeft zich toch afgespeeld op 
de 6-de verdieping (of in de kamers van b2zoveel). Mijn kamergenoten: 
Pauline, Letty, Don, Dmitri, David en mijn bijna kamergenoten: Ellen, 
Susanne, Jennifer en Olympia ik vond het heel fijn met jullie 
gesprekken te voeren, grapjes te maken en heel hard te lachen. Ronald 
en Hans ik wil jullie van harte bedanken voor jullie inzet in mijn 
loopbaan. Anna en Hubert jullie zijn zo fantastisch! Het halve ronde 
tafeltje bij jullie was toch mijn bureau en de snoeppot is toch nog steeds 
mijn erfenis! Collega’s aio’s op de hoekkamertjes: Simon, Ilja, 
Johannes, Annelinde, Bram, Anne, Iris, Anouk, Julia, Andries en 
Martijn ik heb zeker iemand eruitgelaten, en niet aio’s in niet 
hoekkamertjes, Winni, Annette, Peter, Hilde, Lucia, Romke, Dick, 
Thelma en Ben. Van de andere afdelingen Marieke en Helga ik vond het 
bijzonder jullie te leren kennen. Wij hebben onze projecten en een 
beetje de gebeurtenissen in onze leven tegelijkertijd doorlopen. Van 
andere universiteiten Saskia, Merel en Nelleke wat was het fijn de 
drukte in onze hoofden even uit te waaien op het strand van Egmond.  

Kedves anya és apa köszönöm. Köszönöm hogy 
megtanítottatok nemcsak nézni de látni is, nemcsak hallani de érteni is, 
nemcsak beszélni de mondani is Köszönöm hogy utamra engedtetek, 
közben magam is szülővé válva értettem csak meg igazán azt, milyen 
nehéz lehetett elengednetek az ismeretlenbe. Köszönöm bizalmatok.  

Lieve Arthur, Daniela en Wytske jullie zijn de hoofdrolspelers 
in het toneelstuk van mijn leven. In het stuk “promotieproject van 
Emőke” hield ik dan een erg lange monoloog. Jullie volgden 
nauwkeurig mijn opvoering achter de schermen om in de pauze mij te 
prijzen als ik dacht dat het niet ging, mij te dempen als ik te enthousiast 
was en advies geven als ik even de draad van mijn monoloog kwijt was. 
Met bewondering luisterde ik naar jullie woorden maar ook naar jullie 
stilltes. Wytske ik bewonder je talent om gedachten in woorden te 
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brengen. Daniela ik bewonder je emphatie, je evenwicht en je wijsheid 
waarmee je mij leerde anders te kijken. En lieve Arthur ik bewonder je 
geduld waarmee je al vroeg in de ochtend naar de citaten van Kertész 
heb geluisterd en waarmee je laat in de avond met verbeelde lucifers in 
je ogen probeerde de enthousiasme aanhouden voor mijn altijd 
zwevende gedachten.  

 Tenslotte wil ik je bedanken beste lezer voor de moeite om dit 
boek in je handen te nemen, open te slaan en te lezen en bij deze wil ik 
het dankwoord en het proefschrift afsluiten. 
 


