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DANKWOORD D 

Dee volgende mensen zijn zeer invloedrijk geweest bij het tot stand komen van dit 

proefschrift: : 

 Bob Wielinga als promotor, die mij keer op keer versteld heeft doen staan over 

zijnn stuurmanschap als het weer eens duidelijk was dat dit project eigenlijk vier 

kapiteinss had, 

 Bert Bredeweg en Maarten van Someren als begeleiders en mede-kapiteins, 

 Casper, Frans en Pascal als "partners in crime" en hun begeleiders, Jos 

Beishuizenn (die mij zonder het zelf te beseffen ooit voor de wetenschap heeft 

wetenn te behouden), Wouter van Joolingen, Ton de Jong en Marcel Veenman, 

 Han (en Brenda en Maartje) als inspiratoren voor het hoofdstuk waar ik het 

trotstt op ben, en Niels voor alle ACT-R kennis die ik overr de jaren in Groningen 

hebb kunnen opdoen, 

 Meester Boersma, Anton Pfeiffer, Jan Pos en Wietske Vonk als mensen van wie 

ikk soms al lang, lang geleden veel heb geleerd, 

 Irma, Inge, Sanne als studenten die veel van de discussies die ik met hen heb 

gehadd in dit proefschrift zullen terugvinden, 

 Dennis en Jan als perfecte 9.13 kamergenoten en natuurlijk ook Bruno, Maarten 

(enn indirect Michi, Jara en Alexander), Saskia en alle SWI'ers, EPOS'ers en 

UvA'erss die mijn tijd in Amsterdam onvergetelijk hebben doen zijn. 

Echter,, het afronden van een proefschrift is niet alleen het wetenschappelijke einde 

vann een periode, maar ook een soort afronding van een meer privé tijdvak. Hoewel 

veell  van de bovenstaande personen ook bui ten-werk vrienden zijn gewerden en bij 

mijnn volgende proefschrift (ha!) ook onder deze waterscheiding staan, is er een aantal 

personenn die niets of wTeinig met dit proefschrift of SWI te maken hebben gehad maar 

daarmeee misschien nog wel belangrijker zijn geweest in de afronding ervan. 

 Astrid, Carlien, Dirk, Mare, Marije (ook al spreken we elkaar veel te weinig), 



Onnoo en Suzan als door-dik-en-dun vrienden, en natuurlijk ook Floor, als een 

op-het-juiste-moment-feestje-geef-vriendin, , 

 Christina, Dennis (en daarmee zijn Beckers-/>OJ\T<?), Eric-Jan, Hilde en Janneke 

alss mensen die ik leerde kennen als collega, maar die ik nu in eerste plaats als 

vriendd beschouw, 

 Adam, Daisy, Eleanor, Galia, Mark, Niels and Steffi as new Pittsburgh friends, 

 Andreas, Celine, Det, Liesbeth en Sanne (en de rest) als perfecte anti-RSI en 

pro-ontspanningg acrobaten, 

 YX'im, Willie, Marieke, Sofie en Rogier - en hun partners - voor het zo'n goede 

familiee zijn dat ik tranen in mijn ogen krijg als ik denk aan hoe blij ik ben dat 

julli ee mijn ouders, zusjes en broertje zijn. En natuurlijk ook Utie, die ik nog 

steedss een beetje tot die groep vind behoren. 

Maarr bovenal, dank aan Simone, die mij heeft leren drijven in de zee. 

Hedderik, , 

Pittsburgh,, 11 juli 2003. 
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