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Dankwoord 

 
“Een proefschrift schrijven doe je niet alleen” is een van die standaardzinnen die vaak 
verschijnen in het dankwoord van een proefschrift. Ik wilde een poëtischere manier verzinnen 
om dezelfde gedachte te verwoorden, maar gelukkig heeft een van de bekende zoekmachines 
op internet mij tot rust gebracht. Als je daar poëtischer intikt komt er als eerste een link uit 
waarvan de titel begint met “Er is niets poëtischer dan de waarheid”. En de waarheid is dat dit 
proefschrift tot stand is gekomen met dank aan veel mensen. Deze wil ik hier bedanken. 

Jaap, mijn begeleider, wil ik bedanken voor de kans die hij mij gaf om naar Nederland 
te komen en om me te verdiepen in het modelleren van psychologische- en neuronale 
processen, iets dat niet zo vanzelfsprekend is voor iemand die vanuit de informaticahoek 
komt kijken. Ik wil hem ook bedanken voor zijn steun, geloof in mij, de vrijheid die hij mij 
gaf om zelf de richting van het onderzoek te bepalen en zijn beschikbaarheid voor een oppep- 
of “volgende stap”-gesprek. Het was heel fijn om je binnen en buiten de Universiteit te 
hebben ontmoet. 

En dan het dagelijkse leven op de Universiteit dat aangenaam is geweest met dank aan   
“de Murre’s”; Steve (de aardige Brabander, beter bekend als de “alleswetende” DJ), Robert 
en Janneke (twee luisterende oren voor inhoudelijke gesprekken over mijn onderzoek), Tony 
(de “Italiaanse wiskundige” die altijd bereid was om mij te helpen als ik in de knoop zat met 
een proef, iemand die geen nee kon zeggen tegen een partijtje Portugal-Italië tafelvoetbal), 
Victor en Wouter (twee vaste klanten voor een uitgebreide en gezellige lunch in de mensa), 
Lucia (de vrolijkste en energiekste van ons allemaal), Nick (de mede-informaticus), Katinka 
(de meest creatieve van ons allemaal) en Martijn Meeter (een enthousiaste wetenschapper die 
ik kortdurend heb meegemaakt). Daarnaast waren er ook Martijn Wokke, een kamergenoot 
die gewoon te goed kan tennissen, Rémi, een enthousiaste student met wie ik een klein 
experiment heb gedraaid, Hubert, de man die je op jouw gemak stelt met een combi van 
Spaans, Nederlands en Engels en iemand die al jouw bureaucratische problemen oplost, en 
Ellen, een medetafelvoetbal- en tennisenthousiasteling die er ook is voor een gezellig 
babbeltje. 
 Buiten de Universiteit zijn er ook velen die mij direct of indirect hebben geholpen om 
de mindere perioden te relativeren en de goede te waarderen. Ook zonder hen was dit 
proefschrift niet tot stand gekomen. Bedankt Herman en Harrie, twee tennispartners van het 
eerste uur, de Drubbels en de Wanders, mijn ‘adoptiefamilies’, Marije, Lisette, Lieke, Kars, 
Guiselaine, Olga, Wilem, Rachel, Rudi en Zé Tó, een mede-portugees op Nederlandse 
bodem. Daarnaast wil ik ook anderen in Portugal bedanken. 
 Obrigado pai e mãe por tudo, pelo vosso apoio incodicional desde a primeira hora, 
pelos vossos sacrifícios e pelo vosso exemplo. Ficarei para sempre em falta para convosco. 
Obrigado mana, obrigado pela tua alegria contangiante, pelo teu apoio, pelo apoio aos pais e 
pela bela capa. Obrigado Selwin pelas palavras de encorajamento em alturas em que o ânimo 
andava mais por baixo e pelo teu exemplo de luta e perseverança. Obrigado Miguel por não 
te esqueceres do tio Pedro, pela alegria que trazes, e pelas tuas saídas: “ó avó, estás a 
pensar ?!”. Obrigado à família Andrade e ao padrinho em particular pela vossa preocupação. 
Obrigado Isabel pelo apoio e dicas, em especial durante os últimos meses da Tese, que em 
muito contribuiram para tornar mais célere o aproximar da última vírgula.  
 Obrigado Carlos por te teres disponibilizado a acompanhar-me durante o 
doutoramento, pelo teu apoio dentro e fora do departamento e pelas nossas conversas de 
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almoço durante todos estes anos. Obrigado Lara, João Abreu, João Preto, Ana e Bento pela 
vossa amizade, apoio e pelos bons momentos passados em conjunto.  
 Tenslotte wil ik Irene bedanken voor haar liefde, steun, aanmoediging, bereidheid om 
over “rare” onderwerpen zoals psychologische dimensies te praten en haar hulp om 
gedachten op orde te krijgen en om de Nederlandse taal “onder de knie te krijgen”.  
 
 
Aan jullie allen: bedankt! (A todos vós: obrigado!) 


