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Dankwoord

Aan de vooravond van het tot stand komen van dit proefschrift had ik nooit kunnen 
bevroeden hoe veel meer kanten het schrijfproces zou behelzen naast het simpelweg 
neerschrijven van wetenschappelijke bevindingen. De afgelopen tijden zijn (vaak 
tegelijkertijd) enerverend, vreugdevol, uitdagend, hectisch en verrijkend geweest, 
en zonder de wijsheid, vakbekwaamheid, steun, enthousiasme, humor en liefde van 
velen om mij heen was er van dat hele proefschrift helemaal niets terecht gekomen. 
Daarvoor ben ik zeer dankbaar.

Lieve Merel, het is eigenlijk allemaal jouw schuld. Aanvankelijk als jouw onder-
zoeksassistent toonde je mij door  je scherpe intellect, onuitputtelijke energie, en 
bovenal, pure passie voor het vak, de enigmatische wetenschappelijke wereld van 
het geheugen. Een wereld die constant lonkte, verleidde tot steeds weer verder 
nadenken. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. In de jaren die daarop volgden is dat 
niet veranderd. Je hebt me enerzijds alle vrijheid en vertrouwen gegeven mijn eigen 
weg te verkennen zodat ik bijvoorbeeld naar New York kon uitvliegen of radicaal 
van paradigma kon veranderen, anderzijds wist je me, wanneer ik te ver afdwaalde, 
effectief tot de orde van de dag te roepen. Onze samenwerking ervoer ik als heel 
natuurlijk en dynamisch, intens waar nodig, maar op afstand steunend zodat ik 
weer even alleen vooruit kon. Concrete wetenschappelijke discussies evolueerden 
vaak als vanzelf naar een hoger meta-niveau, voorbij de alledaagse kwesties. Daar 
heb ik van genoten. Ik heb veel van je geleerd, als wetenschapper, maar belangrijker 
nog, als mens.

Martijn, onverwacht kruisten onze paden zich tijdens een inspirerend symposium. 
Ik vind het bijzonder dat ondanks -of juist dankzij- onze verschillende wetenschap-
pelijke achtergronden deze eerste ontmoeting is uitgemond in een langdurige en 
vruchtbare samenwerking. Je was een rustgevende rots in de branding. Bedankt 
voor je constante steun, inzicht, kennis, en het geduld dat je vertoonde bij het sper-
vuur van vragen dat ik bij tijd en wijlen op je afvuurde.

Hoewel het project anders is geëvolueerd dan we aanvankelijk voor ogen hadden, 
vindt een belangrijk fundament voor dit proefschrift zijn oorsprong bij jou, Bram. Je 
introduceerde me in de wonderlijke wereld van de ‘vrees’-conditionering, waarde-
volle kennis waar ik nog vaak uit put. Ik genoot van onze inspirerende en levendige 
discussies -veelal gevuld met wilde onderzoeksideeën.

Dear Tor, thank you for warmheartedly welcoming me to the SCAN-lab in New 
York, and the opportunities you have given me. Your dedication, knowledge, pas-
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sion and igniting enthusiasm for the science of emotion seems unlimited, and is still 
a source of inspiration to me.

Marian Joëls, veel dank voor je betrokkenheid bij de studies die ik uitvoerde samen 
met Sandra, en je alom analytische, scherpe, en kritische kijk op alle resultaten en 
schrijfsels die uit onze samenwerking voortvloeiden.

Beste leden van mijn promotiecommissie, Arnoud Arntz, Bernet Elzinga, Jan-Henk 
Kamphuis, Harm Krugers en Tom Smeets, mijn grote dank voor het bestuderen en 
beoordelen van mijn proefschrift. Met gepaste spanning zie ik mijn verdediging 
tegemoet.

Prachtig stel paranimfen, wat ben ik blij dat jullie me vergezellen op weg naar mijn 
promotie om uiteindelijk een fraai cordon naast me te vormen tijdens de verde-
diging. Maar juist ook daarbuiten zijn jullie eigenlijk paranimfen voor het leven. 
Lieve Renée, heel geleidelijk heeft onze vriendschap zich ontwikkeld en verdiept. Je 
bent bijzonder in je vermogen tot diepzinnige reflectie om dat dan plotsklaps af te 
wisselen met extreem verfrissende humor. Lieve Dieuwke, nietsvermoedend begon-
nen we aan onze PhD-tijd, om vervolgens samen een ongeëvenaarde reis richting 
volwassenheid (idd) te maken. Geen propranolol+reactivatie kan me deze tijd of 
onze vriendschap doen vergeten.

Beste KP collega’s, ik loop er al een tijdje niet meer rond, maar de herinneringen aan 
mijn jaren op de afdeling zijn vervuld van een warme gloed, en dat is volledig aan 
jullie te danken. Lieve Femke, onze KP geschiedenis gaat ver terug. Onze gesprekken 
sprongen moeiteloos over van wetenschappelijke vraagstukken naar filosofischer 
kwesties, en je (emotionele) inzichten zijn op veel momenten van onschatbare 
waarde geweest. Marieke B., we praatten wat af over designs, analyses, en gedeelde 
smart is halve smart met al die stress (-paradigma’s). Annemarie, je scherpe gevoel 
voor humor waren vaak een welkome afleiding wanneer ik weer eens bij jullie op 
de kamer kwam buurten om wortels te eten of koffie te drinken. Marieke S., wat een 
heugelijke avondjes uit aan het begin van onze PhD-tijd. Bianca, ik genoot van onze 
gestolen koffie/wijn/thee-uurtjes, en de spannende avonturen met de eend. Mau-
rice en Bas, jullie sprankelende aanwezigheid maakten lange kantooruren veelal tot 
een feest. Inna, kort maar krachtig was onze roommie-tijd. Anna en Angelos, wat 
een mooie projecten deelden we, en wat ben ik trots op jullie.
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Dankwoord

Lieve Sara, de fundamenten voor onze vriendschap werden stevig gelegd in een 
korte maar bijzondere periode in San Diego en New York. En wat heerlijk dat we ook 
nog aan zo’n mooi project met Angelos hebben gewerkt.

Lieve Sandra, wat maakten we samen een heftige periode door met onze samenwer-
kingsprojecten, veelal gesitueerd in donkere onderzoekskelders. De wetenschappe-
lijke bevindingen zullen wellicht  wel weer weerlegd worden, maar de herinneringen 
aan onze heerlijke lunches vergezeld van verrijkende bespiegelingen blijven.

Dear Sonja, our friendship originates from our shared research project in New York, 
but has followed us all over the globe. It is such a great example of the fact that 
distance and time-gaps do not fundamentally matter for keeping two souls aligned.

En dan blijkt er toch ook een leven na een PhD schap te zijn. Karin, bedankt voor 
je warme welkom in jouw EPAN groep. Ik prijs me gelukkig om aan zo’n uniek 
onderzoeksproject te mogen werken, en ik zie uit naar al het spannends wat de ko-
mende jaren zullen brengen. Zonder twijfel zal ik veel leren van je grote vermogen 
tot scherpe analyse. Daarbij is zelfs het werken aan een METC-proposal een feest 
met jou. Thomas, ik glimlach om de manier waarop we elkaar aanvullen in onze 
samenwerking, en dank je voor je steun; zonder jou was ik nooit begonnen aan die 
eerste alinea van mijn proefschrift. Floris, ik vind het bijzonder hoe we vaak op 
dezelfde lijn zitten, en zie uit naar onze samenwerking de komende jaren. Dear 
Mahur and Wei, we’re just at the beginning of the Freeze-Police project, but already 
it is such a joy to work with you. Dear EPAN-ers, you’re a special group, I am very 
happy to be part of it and getting to know you.

Het leek er niet altijd op, maar ik heb een leven buiten het werk, en alle lieve vrienden 
die mij in dat leven vergezellen zijn van onschatbare waarde. Lieve Nora, Emma, 
Claire, Maaike-Merel, Daniel, Walter en Brendan, bedankt dat jullie er zijn. In het 
bijzonder gaat mijn dank uit naar: Lieve Marin, naarmate we ouder worden wordt 
de tijd dat we elkaar nog niet kenden relatief steeds kleiner. Eigenlijk is het alsof je 
er altijd al bent geweest. Dank voor je warme, veelzijdige en hechte vriendschap. 
Lieve Willemijn, ik denk echt dat de aarde even stopte met draaien toen we elkaar 
voor het eerst ontmoetten. Sindsdien hebben we veel met elkaar gedeeld, van liefde 
voor muziek tot intense zieleroerselen tot een vrij onnavolgbaar gevoel voor humor, 
ik kan het niet gemakkelijk beschrijven, waarschijnlijk had Schubert het met een 
mooi strijkkwartet beter gekund. Lieve Yn, inmiddels heb ik best met verschillende 
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wetenschappers samengewerkt. Jij bent de allerscherpste, maar ook met het kleinste 
hartje. Dank voor je loyale en hechte vriendschap.

En dan mijn familie. Jullie zijn praktisch op een hand te tellen, en daarmee een 
schaars en onvervangbaar goed. Ook als we elkaar soms een tijdje niet spreken ver-
geet ik niet hoe lief en bijzonder ik je vind, Soema. Jij bent het collectieve geheugen 
van onze familie; met je kunstenaarsziel heb je een ongeëvenaard vermogen iedere 
gebeurtenis tot een machtig sprookje te verheffen. Dank voor je liefde, steun en altijd 
warm welkom. Lieve San, ben je niet eigenlijk gewoon mijn onmisbare zusje? We zijn 
samen opgegroeid, en ik vind het enorm waardevol hoe we elkaar met het verstrij-
ken van de tijd steeds ontmoeten en beter leren kennen waarmee we andere lagen in 
ons bestaan ontdekken. Jochem, my intensely beloved brother, ik ben zo trots en blij 
dat je mijn broer bent. We delen niet alleen uiterlijk maar ook veel van ons innerlijk. 
Ik ben dankbaar voor alle tijd die we samen doorbrengen. Matthijs, lieve broer, het 
doet me pijn dit schrijven direct tot je te richten, want je zal dit niet meer lezen. Het 
leek alsof je de voorwaarden van het leven niet kon accepteren. Maar de unieke en 
bijzondere persoon die je was leeft altijd voort in mijn herinneringen. Lieve René, 
papa, ik had er veel voor over gehad je in dit leven te leren kennen. Toch resoneer 
je in de stem van de cello, in mama’s herinneringen, in Jochem, en in mezelf. Lieve 
mama en Arie, dank voor jullie onvoorwaardelijke liefde en steun. Lieve Arie, we zijn 
zo sterk verwant. Ik geniet van de vele kleine en grote momenten (zoals bijvoorbeeld 
dit proefschrift) in ons leven waar deze verwantschap zich steeds weer uit. Je bent 
mijn vader, en ik ben trots en blij dat ik daarmee je dochter ben. Lieve mama, een 
meer liefdevolle toegewijde moeder dan jij bent kan een dochter zich niet wensen. 
De reikwijdte en diversiteit van je persoon zijn een ongelimiteerde inspiratiebron. 
Zonder jou was ik nooit geworden wie ik ben. Mama en Arie, dit proefschrift draag 
ik aan jullie op.  

        




