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Dankwoord d 
Hett zuiver verwoorden van eenvoudige dankbaarheid is aanmer-
kelijkk delicater dan het lijk t (1). Nietzsche beschrijft hoe verbluffend 
onhandigg velen zijn in het uitdrukken van hun dankbaarheid. Soms 
lijk tt het wel of degene op wie invloed is uitgeoefend en die daar-
voorr dankbaarheid verschuldigd is, zich uiteindelijk en welbe-
schouwdd beledigd voelt. Zo iemand, die heimelijk vreest dat zijn 
zelfstandigheidd bedreigd wordt wanneer hij referenties prijsgeeft 
kann zijn dank slechts uiten in onderhuidse onhebbelijkheden (2). 

Dankbaarheidd bevat vaak sporen van ongemeende of overdreven 
lof,, malicieuze wraak, de vereffening van openstaande rekeningen, 
hett alsnog opeisen van bepaalde aanspraken en ambivalentie over 
eigenwaardee (3). De oorzaken hiervan zijn al lang duidelijk: mensen 
diee een gunst bewijzen houden meer van degenen aan wie ze de 
gunstt bewijzen, dan die begunstigden houden van hun weldoeners. 
Maarr er bestaan volgens dezelfde Nietzsche domeinen van dank-
baarheidd die zuiver en evenwichtig zijn: dankbaarheid voor datge-
nee wat je geleerd hebt schuldvereffening tussen gelijken en dank-
baarheidd horend bij een afronding. 

Vann mijn moeder Regina heb ik geleerd, wanneer ik weer eens bij 
haarr klagen kwam, dat het nog altijd slechter kan. Van haar zuster 
Katiaa dat je er ook iets aan kunt doen om het beter te laten gaan. 
Mijnn vader leerde me snel op te staan als je valt. Van mijn vier kin-
deren,, Mischa, Sanne, Sascha en Itha, heb ik veel geleerd over zui-
veree genegenheid. Mijn vrouw, Mecheline van der Linden, heeft mij 
veell  over de liefde bijgebracht 

Veell  heb ik opgestoken van mijn enthousiasmerende promotor, 
Wimm van den Brink. Als belangrijkste misschien zijn visie dat de 
wetenschapp begint met het opruimen van vooroordelen. Verder, dat 
dee juiste manier om naar een halfvolle fles te kijken is de inhoud te 
benadrukken,, zonder uit het oog te verliezen dat hij voor de helft 
leegg is; bovendien, er zijn andere flessen. Daarnaast heeft hij me ge-
leerdd dat een onderzoeker wellevend moet zijn en e-mails snel moet 
beantwoorden. . 

Vann mijn co-promotor Maarten Koeter leerde ik: als je iets niet 
begrijptt is dat onvoldoende reden je goede humeur te verliezen. 



Vaakk helpt het de dingen een paar keer door te nemen en aan te ho-
ren,, alvorens ze te begrijpen. 

Vann Carla de Bruijn, een wiskundige die in de psychiatrie ver-
zeildd is geraakt, leerde ik complexe problemen te vereenvoudigen 
tott onderzoekbare vraagstellingen. Van een andere wiskundige, Mi-
chiell  van Lambalgen, heb ik geleerd dat problemen menigvuldig 
zijn;; sommige zijn een vraag, andere zijn een bevel, weer andere zijn 
nonsens,, niet alle zijn op te lossen door rekenen. 

Vann mijn vrienden Pieter Coen Blom, Wim Brinkman, Theo van 
Gogh,, Frank Koerselman en van mijn broer Michel Korzec, heb ik 
geleerdd dat onthechting, verstandige compromissen en onwankel-
baarr geloof in wat je doet, niet voor mij zijn weggelegd. 

Vann een aantal patiënten heb ik geleerd dat het onvoldoende is 
omm interessante veronderstellingen te hebben maar dat je ze ook 
overtuigendd moet bewijzen. Dat duurde een tijdje voor ik zover 
was. . 

Meerr dan vierhonderd mensen hebben aan dit proefschrift hun 
medewerkingg gegeven. Ik heb niet onderzocht hoeveel daarvan nu 
spijtt hebben. Ik noem hier slechts enkele groepen van al diegenen 
diee mij geholpen hebben. 

Velee patiënten, wijndrinkers en aangehouden automobilisten 
hebbenn zonder eigenbelang bloed en tijd geschonken. Directie en 
bestuurr van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis hebben mij de 
ruimtee en de middelen verschaft onderzoek te doen. Medewerkers 
vann diverse laboratoria, met name Wim de Kievit, Torsten Arndt en 
Jennekee Weijers hebben me veel uitgelegd over de betekenis van 
getallen.. Ruud Bredewoud en Prem Heera hebben me duidelijk ge-
maaktt hoe te handelen als arts bij de afweging tussen het belang 
vann verkeersveiligheid en het individuele belang. 

Mijnn collegae Frank Koerselman, Wybrand Op den Velde en Ton 
Vergouwenn waren eerst sceptisch, en zijn daarna solidair gebleken. 
Dee assistenten in opleiding hebben me opnieuw geïnspireerd voor 
mijnn vak. 

Mariannee van Weegen, Lucia Reiding, Adri Wijbenga, Ruud Smit, 
Miekee Commandeur, Hans Moinat en Bep de Lange hebben een 
belangrijkee bijdrage geleverd aan het behouden van mijn goede 
humeurr tijdens dit onderzoek. De verpleegkundigen van de afde-
lingg psychiatrie, die hun gewicht in goud waard zijn en het zware 



werkk doen, hebben mij altijd geinspireerd met htm voortvarend 
optreden. . 

Tott slot een belangrijk vraagstuk: wat gebeurt met dankbaarheid 
naa de voltooing van een bezielende en bijna verslavende bezigheid 
enn de daarbij horende plechtigheid? Bij velen is, vreemd genoeg, de 
half-waardee tijd van dankbare gevoelens aanmerkelijk korter dan 
vann bijvoorbeeld beledigde gevoelens. Er zijn religies en psychothe-
rapeutischee scholen gesticht op het idee dat het nuttig is om elke 
dagg de aandacht te richten op dankbare gevoelens. Dat is moeilijk 
maarr er bestaat onderzoek dat erop wijst dat mensen die daarin sla-
gen,, een betere stemming krijgen, onafhankelijk van giften en pret-
tigee gebeurtenissen (4). Een alternatief is je te richten op andere uit-
dagingen. . 
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