UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Brain mechanisms of unconscious cognitive control
van Gaal, S.
Publication date
2009

Link to publication
Citation for published version (APA):
van Gaal, S. (2009). Brain mechanisms of unconscious cognitive control.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:25 Jun 2022

Dankwoord
Ik wil een aantal mensen bedanken die me hebben geholpen op de weg naar doctor.
Allereerst wil ik graag mijn promotoren Victor Lamme en Richard
Ridderinkhof bedanken. Victor, bedankt voor het blinde vertrouwen en de vrijheid
die je me hebt gegeven om mijn eigen ding te doen. Ik heb veel geleerd van je
onconventionele wetenschappelijke houding en je verfrissende inzichten. Ik ben blij
dat je me nog even wilde houden in het “Lamme bolwerk”. Richard, ik waardeer je
wetenschappelijk enthousiasme en je brede wetenschappelijke blik/kennis. Je hebt
me geleerd hoe je een tekst kan blijven aanscherpen en hoe je diplomatiek kan
omgaan met lastige review(er)s. Daarnaast ben ik blij dat je me hebt opgenomen in
de Acacia‐groep, waardoor ik de uren achter mijn PC kon afwisselen met gezellige
uitstapjes, zoals (out of)labmeetings en allerlei “social events”. Victor/Richard,
bedankt dat ik altijd mocht binnenvallen voor belangrijke, maar soms ook triviale
zaken. Ik heb erg prettig met jullie samengewerkt de afgelopen jaren.
Ik wil graag de promotiecommissie bedanken, bestaande uit prof. dr. Eveline
Crone, prof. dr. ir. Wim van de Grind, dr. Sander Nieuwenhuis, dr. Wery van den
Wildenberg, prof. dr. Maurits van der Molen en prof. dr. Pieter Roelfsema. Bedankt
voor de tijd die jullie hebben gestopt in het lezen van mijn proefschrift en het
opponeren op 25 november 2009.
Steven, bedankt voor je goede hulp bij de analyse van fMRI en VBM data. Ook
bedankt dat ik altijd bij je terecht kon voor een “technische vraag”. Zonder jou had
deze promotie waarschijnlijk veel langer geduurd!
Kamergenoten bedankt! Johannes, Myriam, Ilja en Annelinde voor de gezellige
en leerzame tijd. Ik vond het prettig om het “serieuze werk” zo af en toe naast me
neer te kunnen leggen en dan te kunnen kletsen over “van alles en nog wat”, over
“niets”, of uiteraard over de wetenschap. Ilja en Johannes, bedankt voor de hulp met
allerlei “computer en programmeer dingetjes”; soms erg makkelijke, andere keren
wat moeilijkere (maar nooit te moeilijk voor jullie!). Myriam, laat ik je dan maar
citeren: “top‐collega”! Alle “Lammetjes” uit 614, en later ook 605: Martijn, Andries,
Titia, Anouk, Julia, Andre, Steven en Iris. Ik heb super leuk met jullie samengewerkt!
Hoe vaak zouden we eigenlijk wel niet samen hebben geluncht? Of biertjes
gedronken? Ik hoop dat ik jullie niet teveel van het werk heb gehouden met mijn
dagelijkse bezoekjes voor koffie, als excuus om even een praatje te maken. Succes
allemaal! Andries, bedankt voor je tips m.b.t. VBM/fMRI data analyse. Martijn, laten
we in de “Toekomst Meer Samenwerken” (TMS!). Julia, Anouk, Iris, Andre en
Annelinde: Top dat jullie erbij zijn gekomen!
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Iedereen van de Acacia‐groep bedankt (+ aanhang): Irene, Mike, Birte, Mirre,
Sanne dW, Wery, Sanne K, Dilene, Marijke, Helga, Dorothy, Anna, Bregtje, Jasper (2x),
Sarah en vele anderen + studenten. Dat waren leuke uitjes (bowlen, “Bob Rossen”,
bbq’en, voetballen, Texel etc.)! Mike, that was a fun and successful collaboration!
Birte, thanks for your help when I had an fMRI question. Wery, bedankt voor je hulp
en de analyse scriptjes die zorgden voor een vliegende start. Irene, bedankt voor het
meten (EEG) en het structureel bijvullen van jullie droppot.
(Oud) Collega’s van de 6e (en andere verdiepingen) bedankt voor de
gezelligheid en voor een goede samenwerking: Romke, Hilde, Lucia, Marte, Mante,
Petra, Jacob, Anne, Emoke, David, Bram, Olympia, en op de valreep Heleen en Tobias.
Mensen van de TOP (Marcus, GJ, Bert, Michel, Patrick, Jasper, Thomas en
anderen), bedankt voor alle technische hulp en ondersteuning! Top!
I would like to thank some students that have helped me along the way:
Sandra, Jeana, Gargi, Hans, Joram, Roosemarijn, Logaine, Hannah, Sabine and
Annelinde. Thanks for all the energy put in measuring all those subjects, thinking
about experimental designs, being a subject, analyzing data etc. etc.
Huibert (“el Huub”), (G)Ellen en Anna van het secretariaat. Jullie zijn
onmisbaar gebleken.
Paranimfen (Matthijs en Johannes) bedankt voor alle hulp en voor “mijn hand
vast houden” op 25 november! Matthijs, ik vind het bijzonder om goede vrienden én
goede collega’s te zijn. Johannes, ik hoop dat we de samenwerking voortzetten in de
toekomst.
Lieve vrienden bedankt! Ik heb niet veel over mijn werk met jullie gepraat
(dat is niet echt mijn ding). Aan het eind van mijn proefschrift staat een Nederlandse
samenvatting ;‐) Ik heb veel energie gehaald uit jullie vriendschap! Dat heeft me
absoluut geholpen in mijn werk en het schrijven van mijn proefschrift. Ik denk aan:
voetballen, samen naar de kroeg, “sjeffen”, samen op vakantie, op de fiets, koffie in
het park, goede gesprekken, veel gelachen, veel gedaan, veel meegemaakt…
Jeroen, Thomas, Joeri en Katja + de kinderen. Bedankt voor de gezellige tijden,
goede gesprekken, bruikbare tips en broeder liefde.
Pa en Ma, bedankt voor de eindeloze steun en liefde door de jaren heen. Jullie
zijn fantastische ouders! Dit proefschrift is voor jullie.
Caroline, ik ben erg blij dat ik dit met jou kan delen. Ik ben benieuwd wat we
samen allemaal nog meer gaan meemaken in het leven. Ik heb er nu al zin in!
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