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DANKWOORD

Het laatste hoofdstuk! Promoveren doe je alleen, maar zeker niet in je eentje.
Voor het tot stand komen van mijn proefschrift wil ik in het bijzonder mijn
promotor Richard Ridderinkhof en mijn co-promotor Birte Forstmann bedanken.
Daarnaast wil ik het Nederlands Wetenschappelijk Onderzoekinstituut (NWO)
bedanken voor hun vertrouwen en het toekennen van het Mozäıek beurs.

Beste meneer de professor, oftewel beste Richard, het bleek een ware uitdaging
om uw bijdrage aan de wetenschap goed te omschrijven. Waar u zich graag bezig
houdt met het benoemen van vogels, het interpreteren van (soms eeuwenoude)
literatuur, en het ontwikkelen van nieuwe theoriën, bent u gelijktijdig ook bezig
met het draaien van een gehele afdeling, een eigen interdisciplinaire onderzoeks-
groep, en verkleedfeestjes als sinterklaas. U zult begrijpen dat de veelzijdigheid
van uw functioneren soms verwarrend kan overkomen voor een beginnende aio.
Naar mijn mening, die zich zorgvuldig ontwikkelde door de jaren heen, bent u
het beste te omschrijven als de dirigent van een zeer groot circus orkest. Binnen
deze visie combineert u de melodie van de vogels, het rijmen van sinterklaas, en
de inhoud van de literatuur voor het creëren van een meesterstuk. Om deze over
te brengen, swingt u met uw geleerde stokje harmonieus door het circus (weten-
schappers rijmen nu eenmaal niet met een concertzaal). Waar nodig zult u de
toon corrigeren of bijschaven, maar feitelijk ligt uw kracht in het vrijlaten van de
individuen en het integreren van hun talenten in uw muziekstuk. Ik dank u voor
het mij laten deelnemen aan uw orkest.

Naast mijn promotor, speelde mijn co-promotor Birte Forstmann een belan-
grijke rol in de eerste hoofdstukken van mijn proefschrift. Dear Birte, thank you
for introducing me to the world of science. I look forward to read your newest
discoveries.

Tijdens mijn promotie heb ik verder veel hulp gehad van drie heren in het
bijzonder, welke ik graag omschrijf als de drie musketiers.

Aan de startblokken van mijn promotie stond de eerste musketier, Wery van
den Wildenberg. Deze zeer bescheiden musketier, met een zachte g uit Brabant,
is een ware meester als het gaat om controle processen. Beste Wery, bedankt
voor je bijdrage aan mijn proefschrift en het mozäıek voorstel. Ik vond het zeer
inspirerend om telkens weer nieuwe lagen in jouw controle kennis te ontdekken.

Door het gehele project was de tweede musketier, Lourens Waldorp, mijn
reddende zwaard als het ging om innovatie en techniek. Beste Lourens, zonder
het gebruik van jouw connectiviteit methode, deelname aan jouw grote resting-
state projecten, of discussies van fMRI methodes had ik niet kunnen ontdekken
hoe leuk het is om na te denken over het brein als een verbonden geheel. Grote
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Dankwoord

dank voor uw bijdrage.
De laatste musketier, Steven Scholte, kan door de hedendaagse fantasylezer

omschreven worden als de Harry Dresden van psychologie. Voor mij was deze mus-
ketier een voorbeeld in het combineren van sterk onderzoek met heerlijk leven.
Beste Steven, hoewel perceptie en controle onderzoek aanvankelijk twee niet ver-
bonden werelden leken kan ik ze ondertussen, na drie grote studies met jou, niet
meer los van elkaar zien. Daarnaast heb ik tijdens onze samenwerking veel bi-
jgeleerd over wijn, eten, en niet te vergeten nieuwe fantasy series. Ik dank u voor
de betrokkenheid tijdens mijn project; als wetenschapper en voorbeeld voor het
goede leven.

Graag bedank ik ook alle co-autheurs van de beschreven hoofdstukken: Adam
Aron, Cathy Stinear, Mike Cla↵ey, Frederick Verbruggen, Michael J Frank, en
Lorenza Colzato.

Mijn dank gaat verder uit naar de overige leden van mijn promotie commissie
voor het lezen en beoordelen van mijn proefschrift: Roshan Cools, Tobias Donner,
Hilde Huizenga, Victor Lamme, Maurits van der Molen, en Frederick Verbruggen.

Vervolgens zou ik graag alle collega’s en mede aio’s bij psychonomie en on-
twikkelingspsychologie willen bedanken voor alle discussies en borrels in Kriterion.
De woorden powerfpu↵ (Renee en Iris), roomie (Melle), ABC (Irene, Mr X, Ro-
gier), de liedjes op nvp (Annelinde en Anouk), HBM (Andries), Firenze (Joram)
en non-casual friday (Martijn en Simon) zal ik altijd aan de aio tijd linken.

Beste paranimfen, wat heerlijk dat jullie me bij willen staan ter verdedig-
ing van dit proefschrift. Vanessa, wat fijn dat we als vriendinnen ook nog goed
konden samenwerken, en zomaar, samen met Angelos een geheel eigen project
konden doen. Ilja, tijdens mijn promotie hebben we ontzettend veel gekaart,
wijn gedronken, en vooral gekibbeld over speelstrategieën van Bridge (waar ik
het ECHT altijd met jou oneens was). Ik ben zeer vereerd dat jij als dr. Ilja,
naast me wilt staan als paranimf.

Beste bridgeclub, zonder het bestaan van ons spel iedere maandag (en soms
ook nog op vrijdag) was promoveren ongezouten en flauw geweest. Dr. Maat
(Daniel), met het behalen van mijn dr. schap hoop ik dat wij ooit als het dr.
Maat team nog de beker zullen pakken. Lieve Sanne, bedankt voor je vriendschap
en acceptatie van mijn frons tijdens onze vele wedstrijden. Hoewel we het nooit
zullen toegeven ben jij het grootste natuurtalent aan onze tafel.

Lieve vriendjes, wat fijn dat jullie verder allemaal niet in de wetenschap zitten.
De vele dagen en avonden met jullie bracht mij altijd terug op aarde waar de
gesprekken gingen over immigratie, politiek, klaverjas, reizen, voetbal, kunst,
foto, en de kleinste details van een nieuw begonnen naaicursus. Ik hoop op nieuwe
borrels met jullie, tot in de lengte der dagen!

Mijn liefste Ruud, zonder jouw onvoorwaardelijke steun, kritische vragen, vele
suggesties en liefde had ik hier vandaag letterlijk gestaan als een kip zonder ei.
Wat heerlijk om naast het promoveren, het leven met jou (voor altijd) te mogen
delen en te mogen toezien hoe onze kleine Caspar iedere dag weer een stuk groter
en vrolijker wordt.
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