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Dankwoord

Dankwoord
Tot slot het zo belangrijke dankwoord, waarschijnlijk het
meestgelezen onderdeel van de meeste proefschriften. Een
promotietraject is eufemistisch uitgedrukt niet altijd even makkelijk.
Steeds ben ik echter weer tot de conclusie gekomen dat ik niet iets
leukers kon doen dan dit onderzoek, ondanks (en misschien ook wel
een beetje dankzij) alle persoonlijke en professionele hobbels die
daarbij genomen moesten worden. Het is moeilijk je voor te stellen
hoe je was vóórdat je de kennis en ervaring had opgedaan die je hebt
opgedaan, en zo lijkt het eigenlijk altijd een beetje alsof het altijd al zo
was, alsof je niets geleerd hebt. Maar als ik mijn best doe kan ik me
nog herinneren dat ik het onderzoeksvoorstel voor deze
onderzoeksplek las, en dat er een romantisch beeld van Bewustzijns
Onderzoek boven kwam drijven. Dat ik niet eens goed wist wat een
techniek als fMRI nu eigenlijk precies inhield. Als ik me dat weer voor
de geest haal dan wordt duidelijk hoeveel ik geleerd heb in de
afgelopen jaren. In dit dankwoord wil ik allen bedanken die hier direct
of indirect aan hebben bijgedragen.
Allereerst natuurlijk de mensen die deze promotie mogelijk
hebben gemaakt. Mijn promotor Victor, die me heeft aangenomen en
zonder wie deze promotie niet had plaatsgevonden. Als ik weer eens
met stapels grafieken en lastig interpreteerbare data binnen kwam
stormen nam je altijd een stap terug en stelde de vraag wat we nou
eigenlijk ook alweer wilden weten en hoe de data daar dan een
antwoord op geven. Dat is op zo’n moment vaak een rottige rotvraag
die je na twee maanden analyseren vreemd genoeg meestal geheel uit
het oog verloren bent, maar natuurlijk wel de enige juiste vraag.
Bedankt voor je nuchtere kijk en kernachtige commentaar. Ik heb er
veel van geleerd, zonder dat had ik de uitgang denk ik niet gevonden.
Bedankt ook voor het vertrouwen dat je in me gesteld hebt door mij
opnieuw voor drie jaar aan te stellen.
Steven, ons ‘aparte geval’. Soms hebben we wat wrijving
gehad, maar op kritieke momenten heb ik me altijd erg door je
gesteund gevoeld. Je optimisme en onwrikbare vertrouwen dat alles
altijd goed komt zijn soms bevreemdend maar ook ontzettend fijn
wanneer je het even niet meer ziet. Natuurlijk ben ik je veel dank
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verschuldigd op operationeel en inhoudelijk vlak. Zonder je ruime
kennis van de nieuwste fMRI en EEG technieken was ik niet
gekomen waar ik nu ben. Je bereidheid altijd een helpende hand uit te
steken zijn een grote impuls voor zowel mijn onderzoek als voor ons
lab.
De leden van de beoordelingscommissie prof. dr. C.M.A.
Pennartz, prof. dr. K.R. Ridderinkhof, prof. dr. P. Roelfsema, prof.
dr. F. Verstraten en prof. dr. B.L.M.F. De Gelder wil ik bedanken zich
bereid te hebben gesteld mijn proefschrift te lezen en van
commentaar en vragen te voorzien.
Tevens wil ik graag alle Lammetjes bedanken die in de jaren
voorbij zijn gekomen. Grijs-verleden-Lammetje Jacob, gevolgd door
Lammetje Myriam die sneller schaap werd dan ik door mij met een
lammergangetje in te halen :-) Jammer dat jullie er niet meer zijn.
Gelukkig heeft Myriam een andere Vandenbroucke ter vervanging
gestuurd. Later kwamen oud-student Lammetjes Ilja en Simon. Ilja en
Simon: jullie zijn fijne kamergenoten, altijd behulpzaam, sociaal en
gezellig. Ik zal jullie missen, mochten jullie of ik ooit vertrekken. Ook
niet te vergeten de andere hoekkamer met Martijn en het
buitenechtelijke semi-Lammetje Andries. Recent zijn daar de
Europees-subsidiegeld-Lammetjes Anouk, Julia en Annelinde en het
Beta-Gamma-Lammetje Iris er bij gekomen. En dan hadden we ook
nog de korte-snack-tussendoor-Lammetjes Klaartje en Titia. Allemaal
ontzettend fijne collega’s die werken hier gezellig gemaakt hebben en
nog steeds maken.
Dank ook aan de andere (oud) psychonomie collega’s, zoals
het tegenwoordig uitgestorven Van Berkum-groepje Mante en Marte.
Ik mis jullie nog steeds een beetje ondanks de waardige opvolgers in
die hoekkamer. Nog plannen om terug te komen? Dank aan ons
secretariaat Ellen en Hubert voor jullie hulpvaardigheid, jammer dat je
weg bent Ellen. En dank natuurlijk aan alle andere gezellige collega’s
van de 6e!
Dan de mensen van andere etages in (of nabij) het
psychologiegebouw. Bedankt Richard en Frans, dat jullie mij in de
eindtijd van mijn promotie een jaar hebben aangesteld op het
SECOND project. Een interessant project dat mij kennis heeft laten
maken met een totaal andere tak van onderzoek. Een verdieping
hoger ziet de onderzoekswereld er al anders uit, laat staan wanneer je
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via de overloop helemaal naar een ander gebouw loopt!
Interdisciplinair onderzoek heet dat heel modern. Door de aanstelling
van vier dagen heb net die ene dag armslag gehad om de laatste
loodjes van mijn promotie af te kunnen ronden. Nu nog de laatste
loodjes van het SECOND project!
Niet te vergeten: alle mensen die mij op enig moment
ondersteund hebben gedurende mijn promotietijd. Dank aan Marcus
en de andere mensen van TOP. Altijd klaar om een knoppenkast in
elkaar te draaien, een dichgeslibte fan schoon te blazen, een
opgeblazen voeding te vervangen of een idiote beamerkastconstructie
in elkaar te lassen. Zonder jullie was het niet gelukt. Dank aan de
studenten die stages en werkstukken bij mij hebben gedaan: IJsbrand,
Anne, Thomas en Niels, jullie inzet bij dataverzameling was een
enome hulp.
Op het persoonlijke vlak wil ik mijn vrienden en famlie
bedanken, met wie ik de ups en downs van het AIO-schap heb
gedeeld. Het is fijn te weten dat jullie er altijd zijn, in mooie tijden en
in moeilijke tijden. Een apart woordje van dank voor Janet en
Richard, die ik bereid heb gevonden mijn paranimfen te zijn en de
rompslomp die dat met zich mee brengt op zich te nemen. Dank aan
mijn lieve familie, die het gemekker en gezeur over de
onfortuinlijkheden van de promovendus aan heeft moeten horen. Ik
hoop dat ik wat meer tijd kan vinden om jullie op te zoeken nu de
grootste stofwolken van de afgelopen anderhalf jaar zijn neergedaald.
En dan wil ik natuurlijk mijn liefste Janneke bedanken, die ik
tijdens (en dankzij) mijn promotie heb ontmoet en die het met me uit
heeft weten te houden. Wat hebben we veel gedaan en beleefd samen
de afgelopen jaren! De toren die we gebouwd hebben is stevig, en
bovenop zit ons lieve kleine meisje te glunderen en te kletsen (Axi!
Appel! Aardbei!). Dank je voor alles.
Johannes
Amsterdam, augustus 2009
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