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Dankwoord d 

Hett zit er bijna op! Nu het dankwoord nog... Omdat ik het enerzijds wat overdreven vind 
iedereenn te bedanken met wie ik ooit een kopje koffie heb gedronken, maar anderzijds wel 
dee juiste mensen de credits wil geven, zal ik de gulden middenweg proberen te bewandelen. 
Daarr gaat ie dan. Als eerste wil ik Hans Phaf bedanken. Hans, ji j hebt verreweg de meeste 
tijdd gestoken in het nakijken van de vele versies van hoofdstukken alias tijdschriftartikelen 
diee op ongezette tijden jouw kant op kwamen. Dank voor al je grondige redigeerwerk, ik 
hebb er veel van opgestoken en ben het gaandeweg meer gaan waarderen. Albert Kok, onder 
jouww hoede maakte ik kennis met experimenteel psychologisch onderzoek in het algemeen 
enn de erpjes in het bijzonder. Tijdens mijn scriptie- en werkstukperiode kreeg ik de smaak 
vann het onderzoek te pakken en ik heb met plezier met je gewerkt. Tevens ben ik door jouw 
tussenkomstt aan mijn AIO-plek gekomen waarvoor ik je dankbaar ben. Dick Veltman, ji j 
wass vanaf het begin betrokken bij mijn project als de fMRI man, en later ben je als tweede 
copromotorr bij de commissie gekomen. Inmiddels werk ik onder jouw hoede verder aan 
fMRII  onderzoek, dit maal met rook- en gokverslaafden als proefpersonen. Ik hoop dat we, 
hetzijj  op de VU, hetzij op het AMC, deze samenwerking nog een tijd voort kunnen zetten. 
Richardd van Dyck, ji j bent naast Albert Kok de tweede promotor van mijn commissie. 
Misschienn omdat het klinische deel van mijn project beperkt is gebleven, hebben we elkaar 
niett heel veel gezien, maar ik heb goede herinneringen aan de overleggen en andere 
gelegenhedenn waar ji j bij betrokken was. De overige leden van mijn promotiecommissie 
will  ik danken voor hun expertise, voor de tijd die ze hebben gestopt in het lezen van mijn 
manuscriptt en voor het feit dat ze me tot de verdediging hebben toegelaten. 

Mij nn dank gaat verder naar de (voormalige) medewerkers van de (voormalige) sectie 
psychofysiologiee van de '6e verdieping' (psychonomie dus), waarvan ik Richard 
Ridderinkhof,, Fren Smulders en Jan Snel bij naam wil noemen. Ook de ondersteuning van 
dee technische dienst was onontbeerlijk, vooral Marcus: bedankt! En Joost Kuijer voor de 
hulpp met de Sonata scanner op de VU-poli. Maar ook Henk Verheyden bedankt, die Plox in 
all  zijn verschijningsvormen tot zijn levenswerk heeft gemaakt. Ook al het overige 
ondersteunendd UvA personeel, dat mij , al was het vaak met tegenzin, heeft geholpen: mijn 
dank.. Hubert ook bedankt, ji j kwam helpen met proefschriften versturen toch? Dan nu over 
naarr de sectie 'vooral gezellig'. Als eerste Jennifer Ramautar: missy, wat hebben we het 
leukk gehad op kamer 630, fijn dat het contact niet doodgebloed is en we elkaar zo nu en dan 
nogg een mailtje sturen. Gaan we nog een snackbar beginnen als de wetenschap ons niets 
meerr te bieden heeft? Waarbij ik meteen bij mijn andere paranimf kom: Casper, beste 
vriend,, ook ji j bedankt, al ligt dat allemaal meer in de privésfeer, leuk dat je als paranimf 
mijnn professionele leven binnenstapt. En dan al die mede AIO's en AIA's, waarmee het bij 
tijdenn erg goed toeven was. Heleen en Janneke, jammer dat julli e in Amerika zitten, nou ja, 
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hett schijnt erbij te horen, Susanne Borgwaldt zit als het goed is in Canada inmiddels, 

jammerr dat je Nederland stom vindt, Ingrid, die is uitgevlogen naar Maastricht, Durk, leuk 

datt je op de VU zit. Judith Ruijter, bij wie ik als student assistent warm mocht lopen voor 

hett AIO-schap aan de hand van koffie-experimenten, ook bedankt, net zoals Menno van der 

Schoot. . 

Takoo en Marijn, julli e zijn erg prettige kamergenoten, toch wel frappant dat we allemaal 
inn dezelfde periode dat proefschrift af moeten krijgen. Mark Rotteveel, aan jou heb ik ook 
goeiee herinneringen, en al die andere mensen met wie de EPOS dagen door te komen waren 
(Paulien,(Paulien, Robert, en zo nog wat mensen). Dan is er nog de dank aan de proefpersonen die 
opp semi-vrij willige basis deelnamen aan mijn rare testjes. En aan Geertje Hagedoorn voor 
dee hulp in de dataverzameling. 

Daarnaastt dank ik al mijn vrienden en kennissen en broers voor het feit dat ze mijn 
vriendenn en kennissen en broers zijn (waaronder het voltallige tenenkaasimperium!). En 
dan,, natuurlijk, mijn ouders, die naast het feit dat ze zo lief zijn en mij altijd gesteund 
hebben,, mij het leven hebben gegeven, en da's ook wel een bedankje waard. Pa, ik hoop dat 
jee bij mijn promotie aanwezig kunt zijn. 
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