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Dankwoord d 
Allereerstt wil ik mijn promotores Jan Elshout en Jeroen Raaijmakers bedanken voor de 

begeleidingg en ondersteuning gedurende dit project. Jullie hebben een zeer belangrijke invloed 
gehadd op mijn ontwikkeling als onderzoeker en de totstandkoming van dit proefschrift. Jan 
Willem,, bedankt voor je snelle en vaardige verbeteringen van het Engels in de eerste 
hoofdstukken.. René, jouw uitgebreide commentaar op delen van dit proefschrift was onmisbaar. 
Mett veel plezier denk ik terug aan de vele keren dat ik met jou, Diane en Eric-Jan tot diep in de 
nachtt "één biertje" heb zitten drinken. Ik heb julli e enthousiasme over het vak altijd erg 
motiverendd gevonden. 

Martin,, ji j was een fijne en gezellige kamergenoot. Ik heb onze gesprekken over 
uiteenlopendee onderwerpen als het vaderschap, het betrouwbaarheidsinterval en de FA-18 zeer 
gewaardeerd.. Mark, onze voorliefde voor een computer die naar een stuk fruit is vernoemd is 
mischienn wat kinderachtig, het leuke is dat we er zelf erg om kunnen lachen. Voor je humor en 
jee hulp bij automatiseringsproblemen ben ik je zeer dankbaar. 

Voorr de technische ondersteuning ben ik Bert Molenkamp en Wim van der Mije zeer 
erkentelijk.. Steve Janssen, Willemijn van Melle en Sven Vermeulen bedank ik voor het 
uitvoerenn van Experiment 2.2. Ook wil ik alle collega's bedanken voor de prettige samen-
werking.. Met name wil ik dan noemen Hedderik, Ingrid, Jan, Mark, Martijn, Noortje, Paul, 
Robert,, Ronald en Susanne. Peter Frugte wil ik bedanken voor de manier waarop hij EPOS 
gestaltee heeft gegeven. De medewerksters van de Kleine Gast, en dan met name Brigitta, 
Marjon,, Wendy, Abilasha, Diana, Antoinette en Claudia, wil ik bedanken voor hun goede en 
liefdevoll  zorg voor Tim. Ditzelfde geldt voor Ineke & Margot en Piet & Leny, zonder wie het 
niett mogelijk was geweest zo voorspoedig door te kunnen werken. Ineke, zonder jou was dit 
proefschriftt er nooit geweest. Ik ben je zeer dankbaar voor je steun, vertrouwen en liefde. 

Tim,, als trotse vader kan ik jouw rol in dit alles niet onvermeld laten. Jij hebt hebt voor 
dee nodige relativering gezorgd waardoor de voltooiing van dit proefschrift relatief soepel ver-
lopenn is. 

Aann het begin van mijn aanstelling werd er door diverse promovendi levendig 
gediscussieerdd over het nut en de voortgang van de psychonomie. Ik denk dat het belang van de 
psychonomiee door sommige collega's wat onderschat werd. Het belangrijkste argument ten 
faveuree van de psychonomie heb ik echter nooit gegeven en dat is dat de psychonomie eraan 
heeftt bijgedragen dat Andrea en ik nu bij elkaar zijn. 

Lievee Andrea, jouw bijdrage aan dit proefschrift en mijn levensgeluk is zo groot dat een 
beschrijvingg ervan zou leiden tot een proefschrift van ouderwetse omvang. Daarom volsta ik 
hierr met je te bedanken voor alles watje gedaan hebt. Bedankt en een kus. 




