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Met deze laatste bladzijden van het boek sluit zich ook een bijzonder hoofdstuk in mijn 

leven. Wat een rit is het geweest de afgelopen vijf jaar. Ik prijs me gelukkig met alle mooie 

mensen die me vergezelden onderweg en de ondersteuning, aanmoediging, afleiding, 

verdieping, inspiratie en uitdaging die zij me boden. Hier een kleine lofzang.

Allereerst wil ik mijn dank uitspreken naar mijn promotor. Jacqueline, jouw analytische 

scherpte en inhoudelijke feedback hebben mijn onderzoekswerk op vele manieren 

verrijkt. Bovendien wist je mijn schrijversraderen te smeren wanneer zij vastliepen. Ik 

wil je bedanken voor jouw consequente vertrouwen dat het werk af zou komen binnen de 

gegeven tijd en de extra aanmoediging in de laatste maanden van het traject, die door de 

coronacrisis anders verliepen dan gepland. 

Frank, mijn copromotor, waar te beginnen? Dit onderzoekstraject heeft ons op zoveel 

plekken gebracht. Ik denk met weemoed terug aan onze Small Talk sessies tijdens 

de vele treinritten richting Brussel. En wat was het een feest om op congressen hele 

mensenmassa’s in beweging te krijgen met zelfbedachte choreografieën. Ik hoop dat het 

me ooit nog eens lukt een liedje te raden dat jij aan het neuriën bent. Ik bewonder je 

creativiteit, improvisatietalent en drang om dátgeen te creëren dat afwijkt van gewoon. 

Als geen ander weet jij wetenschappelijk werk op waardevolle manier te vervlechten 

met jouw andere expertises, zoals theater. Dank voor het stimuleren van een open blik, 

de ondersteuning op momenten dat het nodig was (“feel the fear and do it anyway”), je 

feedback en de vele inspiratievolle uitwisselingen die deel uitmaakten van het alledaagse 

op Athena. 

Graag bedank ik ook mijn leescommissie, bestaande uit prof. dr. Tjard de Cock Buning,  

prof. dr. Eefje Cuppen, prof. dr. Rinie van Est, dr.  Lotte Krabbenborg en dr. Teun 

Zuiderent-Jerak, voor de aandacht waarmee zij mijn proefschrift hebben beoordeeld en 

enkele laatste suggesties hebben gedaan. 

A substantial part of the research presented in this thesis was conducted within the 

HORIZON 2020 project NANO2ALL. I feel immense gratitude for having been able to 

collaborate with a group of wonderful and dedicated people. I would like to give a special 

thanks to  Dora, Raquel, Cristina, Laurent, Ineke and the science centers, museums 

and knowledge institutes that hosted the national dialogue sessions. Your expertise 

has taught me valuable lessons about public engagement, foresight, and European project 

work in general. Without your support in the shaping/hosting of the dialogue activities 
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and the collection of relevant data, this thesis would not have existed. I would also like to 

thank all our dialogue participants for their time and input.  

Lieve Marije, het is door jou dat ik überhaupt ooit aan dit traject begonnen ben. Als 

begeleider van mijn masterscriptie liet jij me kennismaken met de wonderlijke wereld 

van RRI en wees jij mij op de vacature die beschikbaar kwam op het Athena Instituut. 

Dank voor al jouw aandacht, aanmoediging en wijze adviezen. Ik draag deze nog altijd 

met me mee. Nienke van Atteveldt, jou wil ik hier ook graag bedanken. Samen met 

Marije begeleidde jij mijn onderzoek naar ethische kwesties rondom het gebruik van tES 

technologie. Je stimuleerde het schrijven van mijn eerste artikel en zorgde ervoor dat ik het 

kon presenteren op een neurowetenschapsconferentie in Finland. Jij weet zelf gedurfde 

stappen te zetten binnen jouw vakgebied, maar je kijkt ook scherp hoe je mogelijkheden 

voor anderen kunt creëren. Dat vind ik fantastisch! 

Met veel plezier heb ik het programma van de onderzoeksschool “Wetenschap, Technologie 

en Moderne Cultuur” mogen doorlopen. Wat ging er hier een nieuwe wereld voor mij 

open… Deconstrueren kun je leren! Ik wil de gehele organisatie—maar in het bijzonder 

Govert Valkenburg en Bernike Pasveer—bedanken voor alle prikkelende workshops in 

Ravenstein en het bewaken van de altijd bijzonder goede sfeer daarbinnen. Ook dank aan 

al mijn medestudenten, voor de uitwisselingen, feedback, inspiratie en vrolijkheid. Het 

is in gezelschap van jullie dat het eerste zaadje werd geplant voor het schrijven van een 

rolreflexiviteitsartikel. 

Wat had ik gemoeten zonder alle lieve, getalenteerde en toegewijde collega’s die het 

Athena Instituut rijk is? Jullie zijn parels! Een dag werken op de afdeling stond garant voor 

gezellige chaos en toevallige ontmoetingen. Soms leverde dat (on)nodige afleiding op, 

maar vaak genoeg bleek het vruchtbare grond voor het testen en laten groeien van ideeën. 

Heel veel liefde voor de drie “roomies” met wie ik elk een kamer heb mogen delen voor 

langere of kortere tijd. Lieve Dur, jij was de eerste enige echte (never forget!). Door jou 

voelde ik mij op Athena meteen thuis. Dank voor al het luisteren, je eerlijkheid, je adviezen 

en just for being you. Een multi-talent met een gouden hart. Ik ga je stemimitaties missen! 

Violet, in jouw kamertje mocht ik aanschuiven toen het echte schrijfwerk begon. Wat was 

dat gezellig en wat een bewondering had ik voor de manier waarop jij—volgens strakke 

planning, maar ogenschijnlijk ontspannen—de laatste hand aan je proefschrift legde.  

Ona, I loved sharing that little room with you. You are such a brilliant and bubbly lady, 

someone to look up to. Thank you for all those lessons on internship supervision.   
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Justine, Evelyne, en Lotte, dank voor jullie beschikbaarheid en hulp bij alle 

organisatorische kant van het promotieproces én voor het creëren van een altijd 

verwelkomende plek op de afdeling. Tjerk-Jan, bedankt voor je oprechte interesse 

en het delen van je expertise in systeemveranderingstheorie. Lisa, ik hoop dat we nog 

heel veel naaipatronen kunnen uitwisselen! En Virgil, met jou had ik graag nog meer 

dimsumdinsdagen en dialoogtrainingen georganiseerd. Anne-Floor, Eveline, en Anne, 

jullie zijn al even aan de slag bij nieuwe werkgevers, maar blijven voor mij onlosmakelijk 

verbonden met mijn tijd op Athena. De literatuurintervisies, tekenlessen, (het organiseren 

van) teamuitjes… Zoveel moois! Nikha, Tessa, Gianni, Robin, Joyce, wat een vrolijke 

bende mensen zijn jullie en wat een sparkle brachten jullie de gangen van Athena én een 

gemiddelde vrijdagavond. Ook heel veel dank aan Carina, Linda, Dirk, Arnout, Elena, 

Eduardo, Barbara, Astrid, Pim, Joske, Alanya, Lana, Lia, Michelle, Willemijn, Andrew, 

Lidewij, Marjolein M., Marjolein Z. en alle andere (ex-)collega’s voor de samenwerking, 

onderlinge hulp en/of het keuvelen in de koffiekamer. 

Met een aantal collega’s heb ik nauw mogen samenwerken in onderzoek en onderwijs. 

Allereerst noem ik hier de fantastische Anouk. Jij ontpopte je al gauw van stagiair tot 

volwaardig collega-onderzoeker. Iemand met lef en liefde voor de kunst, de mens, de 

interactie… Dank voor jouw opmerkzaamheid, je enthousiasme en de immer boeiende 

gesprekken. Aafke, bij jou kon ik altijd scherpte vinden. Je verstaat de kunst van het 

verwoorden en bevragen. Dat we nog veel van die heerlijk lange telefoongesprekken 

mogen voeren! En dan de werkelijk wonderlijke Wieke, vol met listen wanneer nodig. Ik 

ben zo blij dat jij aan onze “multi-shake” mee wilde werken en dat je ons vergezelde op 

avontuur in Brussel. Marjoleine, jouw creatief vermogen is duizelingwekkend, dank voor 

het vele sparren en meedenken. Willemine, eerst WTMC-buddies, nu co-auteurs! Wat 

was het fijn om jouw scherpe geest erbij te hebben. Eva en Nicole, wij deelden misschien 

niet de inhoud van ons werk, maar wel zeker het proces. Jullie waren echte steunpilaren in 

de laatste schrijfmaanden. Eva, ik verheug me nu al op je verdediging! En Nicole, achter al 

jouw bescheidenheid schuilt een enorm inspirerend en begaafd onderzoeker, blij dat we 

nu ook op het indienen van jouw manuscript hebben kunnen proosten. 

Het werken aan een proefschrift vraagt ook om momenten van stoom afblazen en 

relativering. Ik prijs mezelf gelukkig met een hele bups vrienden bij wie dat altijd 

kon. Judith, Marie, Maxime, wat is een beter medicijn tegen—nou ja—alles dan een 

wadjesweekend weg met jullie? Dank voor de luisterende oren, kilo’s vertrouwen, en 

potjes agressief Ligretto. Lief Gedeeld Door 7—Lindy, Maria, Myrte, Simone en Tess—, 
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zo fijn dat wij als oud-Psychobiologen nog altijd samen ons evolutionair licht kunnen laten 

schijnen op de belangrijke vragen des levens. Aan al mijn lieve mede-PM’ers: dank voor 

het roze, de vakanties, de warmte, en de blijvende verbondenheid. Letty, jij bent onderdeel 

van al het bovenstaande en diep verweven in mijn leven sinds die keer dat we elkaar 

“ontmoetten” als baby’s op de crèche. Met jouw illustraties is onze rijke vriendschap nu 

ook vereeuwigd in dit boek. Dank voor alles. Opdat we onszelf en onze vriendschap nog 

op duizend nieuwe manieren mogen uitvinden! Amber, mijn spiegeltje, jij wandelde mij 

door de laatste loodjes van de PhD, en Anna, jou kon ik altijd bellen wanneer ik helderheid 

in mijn kop nodig had. Dank jullie wel daarvoor!  Lieve Vic en Fen, de tijd dat wij iedere 

ochtend samen naar school fietsten ligt ver achter ons; ik ben maar wat blij dat ik jullie al 

die jaren later nog steeds lastig mag vallen met mijn verhalen. 

Natuurlijk gaat ook heel veel dank uit naar mijn geweldige familie (iedereen, stuk voor 

stuk). Pap en Marleen, door jullie voel ik me altijd gesterkt. Ik kan me geen liefdevollere 

basis wensen dan de krachtige drie-eenheid die wij met elkaar vorm(d)en, mama in ons 

hart. Pap, door jou kreeg ik al vroeg mee wat het vergt om een proefschrift af te ronden. 

Het moedigde me niet per se aan een doctorstitel na te jagen ;). Maar hier zit ik dan, mijn 

dankwoord te schrijven… Zo zie je maar. Dank voor je oneindige vertrouwen, de ruimte 

voor eigen keuzes, je altijd genuanceerde adviezen en bespiegelingen, en je aanmoediging 

de knoop te omschrijven in plaats van te ontwarren. Lieve Marleen, thanks voor al je 

nuchterheid, je knuffels, en de enorme gedrevenheid waarmee je onze vage ideeën over 

gezamenlijke projecten in daadwerkelijke acties weet om te zetten. Oma Thoma en opa 

Otto,  jullie zijn méér dan mijn grootouders. Ik bedoel, wie pakt er nu de trein om met een 

rugzak vol boren, schroeven en planken bij hun kleindochter in Amsterdam een kastje op 

te hangen? Dank voor alle zorg en liefde die jullie ons van kleins af aan hebben gegeven, 

en vooral ook voor alle rake vragen, adviezen, leuke mailtjes, en mooie verhalen die jullie 

tijdens het ontstaan van dit proefschrift gedeeld hebben. Lieve oma Elly, jij blijft altijd 

vol interesse naar onze levens in Amsterdam. Dankjewel daarvoor. Misschien hebben de 

verhalen van jou en opa Jan over de universiteit er wel mede aan bijgedragen dat ik hier 

wat langer ben blijven hangen. Ook mijn schoonouders—John en Annet—wil ik bedanken 

voor hun support de afgelopen jaren. Jullie zijn voor mij een kraakhelder voorbeeld van 

een krachtig team. Redmar, de vele gezellige spelletjesavonden en de heerlijke baksels 

op vakantie boden een welkome afleiding van de laatste schrijfstress.  Merci! Wessel en 

Lennart, bedankt voor de slechte grappen, ze hielden me scherp (nouja…). 



Liefste Sander, als ik hier een foto neer had kunnen zetten in plaats van woorden, dan had 

ik dat gedaan. Jij en ik, dicht bij elkaar, wazig beeld, breed lachend onder die reclamezuil 

met clichétekst  “Ik zal nooit vergeten hoeveel sterker we samen zijn”. Dank voor de 

ontelbare manieren waarop je me hebt aangemoedigd, ondersteund en aan het lachen 

hebt gemaakt. Met jou wordt het alleen maar mooier. 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 

Het is oranjerood en komt ons tegemoet 

En alles is nu goed 

Alles is oké 

Alles is oké 

(Spinvis)




