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Ik heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de vraag of mensen 
kunnen voorspellen wat er gaat komen als ze lezen of luisteren. Maar ik 
had in April 2002 zelf nooit kunnen voorspellen hoeveel leuke nieuwe 
mensen en ervaringen mijn promotietijd mij zou gaan brengen. En nu 
kan ik jullie daar ook nog eens allemaal ‘persoonlijk’ voor bedanken. 
Heerlijk. 

Laat ik bij de kern beginnen. Ik heb de afgelopen jaren ontzettend veel 
geleerd, en dat is natuurlijk voor het allerovergrootste deel aan één 
iemand te danken: Jos! Dankzij jouw kennis en inzicht ben ik 
buitengewoon gegroeid als onderzoeker. Bovendien was je er ook op de 
momenten dat ik een luisterend oor of een zetje nodig had. En 
daarbovenop was je ook gewoon een super leuke collega. Bedankt, 
bedankt, bedankt! 

Jeroen Raaijmakers, mijn gewardeerde promotor, wil ik ook van 
harte bedanken, net als de overige leden van mijn commissie, Gerard 
Kempen, Anne Baker, Annette de Groot, Jaap Murre, Dorothee Chwilla 
en John Hoeks. 

En dan de andere VanBerkumpjes, Mante, Jesse en Petra: mijn lieve 
kamergenoten en meest directe collega’s. Jullie wil ik bedanken voor 
alle hulp en inspiratie, alle gesprekken (zinnig en onzinnig) en al het 
plezier dat we hebben gehad. Ik vind het zo jammer dat de tijd voorbij 
is waarin we gezellig leuterend over, nou ja, alles eigenlijk, Mante’s 
oren deden tuiten. En ook het feit dat niemand meer zijn tanden poetst 
of zijn haren knipt een bureau verderop is gewoon een enorm gemis. 
Echt waar. 

Gelukkig bleken Martijn, Titia en Andries waardige opvolgers als 
kamergenoten. Ik durf te zeggen dat wij nu de gezelligste kamer van de 
verdieping hebben! En dat ligt niet alleen maar aan de lampen en de 
kleedjes en de beeldjes… 

Er zijn veel mensen geweest die een inhoudelijke bijdrage aan mijn 
proefschrift hebben geleverd, waarvoor ik ze heel graag wil bedanken. 
Ellen en Hubert, omdat jullie altijd voor alles een oplossing hadden. De 
TOPpers: technische steun en toeverlaat Marcus eerst en bovenal, maar 
ook Bert en GJ. Mante, nogmaals, maar nu voor je belangrijke bijdrage 



153

aan de dataverzameling voor hoofdstuk 3 en aan het artikel dat daaruit 
voortkwam, en al je nuttige feedback op mijn andere schrijfsels. Jesse, 
voor alle hulp in het lab, en vooral voor je onmisbare bijdrage aan de 
stimulusset toen ik echt geen verhaaltje meer kon zien! Caroline, Sanne, 
Femke, Kim,  Martin, Hagar en Anouk, voor jullie onmisbare hulp bij 
het verzamelen van de data waarop dit proefschrift is gebaseerd. En 
natuurlijk al die proefpersonen die geduldig urenlang in de 
comfortabele stoel hebben gezeten! 

Misschien niet altijd even inhoudelijk, maar zeker zo onmisbaar 
was de bijdrage van mijn andere (EPOS-)collega’s. Voor een 
kletspraatje, een potje tafelvoetbal, een beetje begrip & herkenning, een 
kopje thee of een drankje: jullie waren er. Bedankt dus Andries, Diane, 
Dirk, Ellen, Emoke, Erik-Jan, Heleen, Ilja, Ingrid, Jaap, Jasper, Jelte, 
Johannes, Lucia, Mark, Marcus, Martijn, Myriam, Romke, Simon, 
Stefan, Steven, Steve, René en Richard. (Ai! Toch nog ten prooi gevallen 
aan de opsomming!) Hilde, jou wil ik heel speciaal extra hartelijk 
bedanken voor je warme belangstelling, steun en gezelligheid. En 
natuurlijk voor het feit dat je me hebt geïntroduceerd bij de 
Settembrini’s, die ik zeker moet bedanken omdat zij ervoor hebben 
gezorgd dat ik in de afgelopen jaren ook nog eens iets anders heb 
gelezen dan artikelen en slechte detectives. 

En nu ik toch zo lekker bezig ben zijn er ook nog andere mensen die ik 
ook wil bedanken, gewoon omdat ze er waren en zijn! 

Janneke, Wineke, Maura en Sabrina, jullie zijn mijn lieve, lieve 
VUvriendinnen en ik ben blij met jullie allemaal. Erica, jij bent mijn 
allerleukste dinerdate, en ik verheug me heel erg op je bezoekjes aan 
Massachusetts. En Geralda, jij bleek ineens zoveel meer dan een verre 
collega, dat was (en is nog steeds) een van de leukste verrassingen van 
mijn promotietijd. 

De hele familie Pinto, Yael, Yigal, Sarah-Joan, Aylon, Soesja, Elya, 
Chedwa, Jonathan, Ayalah, Michaella, Matanja, Hanneke en David, kan 
ik natuurlijk niet overslaan. Ik geniet zo ontzettend van de gastvrijheid, 
de levendige discussies en de zo vanzelfsprekende warmte en steun die 
ik bij jullie heb gevonden. Bedankt! 
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Paul en Josan, jullie wil ik bedanken voor zoveel dingen! Ik kan mij 
geen leukere, lievere of inspirerendere ouders wensen. Jullie zijn en 
blijven mijn baken en mijn thuis. Renée, topzus, ik hoop echt dat we 
over een paar jaartjes toch weer een beetje bij elkaar in de buurt wonen, 
hoe mooi ik Edinburgh ook vind, want ik mis je nu al zo! Opa Vic en 
oma Maaike, jullie zijn mijn onmisbare, lieve, grootse grootouders. 

Yaïr, natuurlijk, mijn geliefde! Jouw rotsvaste overtuiging in mijn 
kunnen was echt onontbeerlijk de afgelopen jaren. Wat ik zou willen 
zeggen over alles wat jij voor mij betekent gaat verder dan een simpel 
woord van dank. Gelukkig heb ik nog heel veel tijd om de echt perfecte 
woorden hiervoor te vinden.  


