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‘The advantage of the emotions is that they lead us astray, and the advantage of science is
that it is not emotional’ (Oscar Wilde, 1891, pp. 43).

A

lthough I agree that emotions can sometimes cause us to wander from
known paths, I do not share Oscar Wilde’s view on emotions and
science. In my experience practicing science is an emotional

rollercoaster. In the years that I worked on my dissertation I have experienced
overwhelming joy (when a paper got accepted); overwhelming disappointment
(when a paper got rejected); nervousness (two weeks before a talk); fear, or to be
exact, a flight response (two minutes before a talk); anger (directed at Word for
making lay-out decisions by itself); pride (getting that complicated code to run,
without errors, in one go); disgust (going through the IAPS database, for the nth
time); doubt (when hovering with the mouse over the ‘submit’ button) and intense
curiosity (when viewing the first output table in SPSS). These years have been busy,
exciting, worrisome and joyful, and there are quite some people that I would like to
thank for their support, enthusiasm and wisdom, or for simply being there.
Ten eerste natuurlijk Mark en Agneta, mijn begeleiders. Agneta, bedankt voor
je scherpe opmerkingen, je kennis van zaken en je humor. Ik heb heel veel geleerd in
de afgelopen jaren, en niet alleen omdat je me de mogelijkheid hebt geboden om
mijn eigen weg te gaan in mijn promotieonderzoek, maar ook omdat je me op de
juiste momenten een zetje in de goede richting hebt gegeven. Mark, wij gaan al zo
lang terug, en al die tijd heb je een constante bijdrage geleverd aan mijn
ontwikkeling als wetenschapper. Bedankt voor alle goede gesprekken over
onderzoek, analyses en wilde ideeën, en bedankt voor je onvoorwaardelijke steun
wanneer het een keer niet meezat.
Second, many thanks to my international collaborators Ursula Hess and Piotr
Winkielman. Piotr, I really enjoyed staying in your lab in San Diego. Thank you for
your wit, your knowledge and your hospitality. René en Diane, ik ben blij dat onze
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paden elkaar toevallig hebben gekruist in San Diego. Ik vond het geweldig om met
jullie te leren surfen en om samen onderzoek te doen. Ik heb veel van jullie geleerd!
En dan mijn collega’s van de vakgroep sociale psychologie aan de UvA,
bedankt voor jullie feedback door de jaren heen en natuurlijk voor de gezellige
borrels in Kriterion. Marleen, Daniela en Juliane bedankt voor jullie gezelschap!
Elise, met jou wordt een simpele wandeling door de bossen al snel een diepgaande,
wetenschappelijke discussie. Dankjewel voor je input en je vriendschap. Dianne, ik
deel met niemand een passie voor chocolade en sushi zoals met jou; bedankt voor de
fijne avonden. Andries, bedankt voor je hulp met programmeren en voor de
opbeurende én inspirerende gesprekken tijdens het koffiedrinken. Aukje, Marieke
en Marina, wat was dat een geweldige avond in Volterra! Loran, thank you for
challenging me to think about my scientific career and for showing me the perfect
combination of science and fun. Job and Skyler, my academic siblings, thank you for
your support, it was fun to be in this together! Skyler, you have been such a good
friend, thank you for your pep-talks, and your well-timed brownies and hugs!
Ik wil ook graag alle studenten die ik in de loop van de tijd heb begeleid
bedanken. In het bijzonder Edith, Maurice en Oscar, bedankt voor jullie bijdrage aan
mijn onderzoek. En dan Marcus, Nico en Bert van de Audiovisuele Dienst. Ondanks
het feit dat ik tot vervelens toe langskwam met vragen die varieerden van mogelijke
aanpassingen in de software tot een stoel die met een bout in de vloer moest worden
vastgezet, jullie hebben altijd de tijd genomen om mij te helpen. Heel erg bedankt!
En ten slotte, Marco, ik vond het een groot plezier om met jou de Authorware cursus
te geven en zo nu en dan samen een kop koffie te drinken.
Maar er zijn ook mensen buiten de universiteit die er de afgelopen jaren voor
mij zijn geweest. Mijn lieve vriendinnen Judith, Kim en Lara, bedankt voor jullie
steun! And thanks to Zoe, not only for being such an inspiring yoga teacher, but also
for being my friend. Bert, dankjewel voor al die gesprekken op de fiets en voor je
oprechte nieuwsgierigheid naar wat ik doe. Je bent mijn lievelingsoom! En mijn
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twee prachtige paranimfen! Suzanne, dankjewel voor het samen suffe series op de
bank kijken, maar ook voor het altijd aanwezige luisterend oor. Jij denkt zulke
mooie dingen, ik ben altijd weer benieuwd waar ons volgende gesprek over gaat.
Len, het is jammer dat ik die quote over vriendschap nooit meer heb kunnen
terugvinden, want dan had ik nu woorden gehad. Dus dan zeg ik het maar zo: ik
ben heel blij dat jij in mijn leven bent; al denken we vaak hetzelfde, toch voeg je
steeds weer iets nieuws toe.
Maarten, thank you for inspiring me to rez Amygdala and to create Siobhan
and Skaoi. We go well together in both worlds; being with you is an adventure that I
enjoy to no end. /love
En ten slotte, Flip, Papa en Mama. Flip, lief zusje, we beleefden avonturen
toen we klein waren en nu nog steeds. Waar we ook zijn, onderweg in de auto,
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144

