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Mijnheer de rector, dames en heren, 
 
Dat de hersenen een sleutel bieden tot kennis van het bewegen behoeft 
geen betoog. Maar is het omgekeerde ook waar? Biedt bewegen een 
sleutel tot kennis van het brein? 
 
Om deze vraag te beantwoorden wil ik in deze rede proberen een drie-
tal wetenschappelijke disciplines aan elkaar te knopen: uiteraard gaat 
het daarbij om bewegings- en neurowetenschappen, maar ik zal ook de 
natuurkunde erbij betrekken.  
 
Transdisciplinair helikopteren 
 
De natuurkunde wordt door velen als fundament van de empirische we-
tenschappen gezien. Zij heeft van oudsher een grote invloed op andere 
wetenschappelijke ontwikkelingen gehad. Dat komt mede omdat een 
goed begrip van natuurkundige verschijnselen een dermate hoog ab-
stractieniveau vereist dat de natuurkundige in staat is om zijn theorieën, 
concepten en wiskundige modellen ook toe te passen bij de bestudering 
van verschijnselen binnen andere wetenschappelijke gebieden. 
 
Wetenschap is, als zoveel menselijke activiteiten, gebaseerd op as-
sumpties en premissen. Zij verschilt echter van de meeste andere acti-
viteiten daarin dat het wetenschappelijk proces gekenmerkt wordt door 
het continu kritisch toetsen en waar nodig bijstellen van deze assump-
ties. Wat dat laatste betreft, is het uiteraard wenselijk – hoewel strik ge-
nomen niet noodzakelijk – dat de wetenschapper zich van zijn assump-
ties bewust is. 1 
 
Voor de neurowetenschappen rond het thema bewegen is de belang-
rijkste assumptie tot dusver dat ons zenuwstelsel alle bewegingen aan-
stuurt, een assumptie waarin de meeste toehoorders zich zullen kunnen 
vinden. Neurale activiteit veroorzaakt bewegingen. Aan de andere kant 
is een van de voornaamste redenen voor het zenuwstelsel om über-
haupt actief te zijn de noodzaak tot lichaamsbeweging. De behoefte aan 
voedsel of andere energiebronnen, voortplanting en andere overle-
vingsstrategieën maken mobiliteit noodzakelijk. Een van de belangrijk-
ste redenen voor neurale activiteit is dus het bewegen, en in die zin zou 
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je kunnen zeggen dat (de noodzaak tot) bewegen neurale activiteit ver-
oorzaakt.  
 
Hebben we hier dan te maken met een vorm van circulaire causaliteit, 
een van de kernbegrippen van de natuurkunde rond het thema zelfor-
ganisatie? Hierop kom ik straks terug. 
 
 

 

Onze hersenen reageren niet alleen op prikkels van 
buitenaf maar genereren ook spontane activiteit. Zo-
wel deze hersenactiviteit als de daaraan gerelateerde 
bewegingspatronen vertonen, zoals veel macrobiolo-
gisch gedrag, eigenschappen van zelforganisatie. 

 
‘Order out of chaos’ was zo’n dertig jaar geleden een slogan die de we-
tenschap moest vernieuwen, maar in de neurowetenschappen zijn we 
daar helaas (nog) ver van af. Een mogelijke reden daarvoor is dat neu-
ronen – de voornaamste bouwstenen van ons zenuwstelsel – nogal 
wonderlijke eigenschappen hebben. Neuronen passen zich namelijk 
voortdurend aan aan hun mechanische, chemische en elektrische om-
geving. Neuronen werken als actieve, sterk niet-lineaire signaalverwer-
kingselementen. Ze vormen netwerken door hun uitlopers – het axon en 
de dendrieten – synaptisch met elkaar te verbinden. Deze verbindingen 
groeien en passen zich via synaptische veranderingen eveneens voort-
durend aan aan de lokale mechanische, chemische en elektrische om-
geving. Neuronen zijn ook in staat om te migreren, waarbij hun netwerk 
en, tijdens de neurogenese, zelfs hun identiteit verandert. Ze gebruiken 
chemische en fysische prikkels om hun connectiviteit en groei zelf te 
bepalen en dat op een grotendeels nog onbegrepen manier. 
 
Zelforganisatie 
 
Kenmerkend voor een natuurkundige benadering is dat de vele relevan-
te variabelen en parameters van een probleem zo goed mogelijk gecon-
troleerd worden. Het systeem – zoals datgene wat men onderzoekt zo 
neutraal mogelijk wordt benoemd – kan men dan goed manipuleren en 
vervolgens beter begrijpen.  
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Nu telt het menselijk brein volgens voorzichtige schattingen zo’n hon-
derd miljard (1011) zenuwcellen en vormt ieder daarvan gemiddeld dui-
zend tot tienduizend synaptische verbindingen. Er zijn dus meer synap-
sen in het volwassen brein dan sterren in ons melkwegstelsel. De neu-
ronen zijn ingebed in een milieu van ionen, neurotransmitters en andere 
chemische verbindingen die nodig zijn voor de overdracht van prikkels 
en daarmee voor interactie met de omgeving. Niet alleen de enorme 
hoeveelheid neuronen, maar tevens hun variaties in fysiologische, mor-
fologische en topografische kenmerken en – niet te vergeten – in de to-
pologie van de netwerken waarin ze zijn opgenomen maken het identifi-
ceren van de relevante variabelen tot een enorme uitdaging. 
 
Een gebruikelijke strategie daarbij is het vaststellen van wetmatigheden 
of ‘conservation laws’. Omdat we hier te maken hebben met dynami-
sche processen, dus met toestanden die in de loop van de tijd verande-
ren, zou je ook kunnen spreken van integralen van de beweging. Een 
voorbeeld van zo’n integraal is de totale energie van een systeem. Deze 
is echter in ons lichaam, en daarmee ook in onze hersenen, alles be-
halve constant – we zijn immers geen gesloten systeem maar staan in 
permanent contact met onze omgeving. De wetmatigheid is dus niet zo-
als in de natuurkunde de ‘conservation of energy’ maar de ‘conservation 
of energy flow’, dat wil zeggen dat de uitwisseling van energie met de 
omgeving constant is. Ook dat laatste geldt natuurlijk voor onze herse-
nen maar bij benadering, maar waar ik naartoe wil is dat de meer klas-
sieke grootheden uit de natuurkunde, zoals energie 2, materie, impuls et 
cetera niet zoveel bijdragen aan het begrijpen van neurale activiteit.  
 
In de laatste jaren zijn een aantal nieuwe natuurkundige en wiskundige 
benaderingen opgekomen waarmee hersenactiviteit, en eigenlijk ook al 
het menselijk gedrag, kan worden opgevat als een vorm van patroon-
formatie, analoog aan die in fysische en chemische systemen, met een 
nadruk op de globale, ‘holistische’ eigenschappen van patronen. 3,4 
 
Een patroon is hier synoniem aan alles wat macroscopisch coherent is 
oftewel structuur vertoont of daartoe leidt. Voor wat betreft het menselijk 
gedrag valt daarbij niet alleen te denken aan bewegen, maar ook aan 
waarnemen, voelen, herinneren en het denken zelf, processen waarbij 
het brein uiteraard eveneens een onontbeerlijke rol speelt. Laatstge-



4 / 13	  

noemde processen worden bestudeerd door de cognitiewetenschap-
pen, die daarmee wellicht meer overeenkomst vertonen met bewe-
gingswetenschappen dan men tot dusver dacht. Maar laat ik me in eer-
ste instantie tot het bewegen beperken. 
 
Onder normale omstandigheden vertoont elke beweging een coherente 
dynamiek. Een groot aantal lichaamsstructuren worden qua activiteit op 
elkaar afgestemd wat resulteert in een macroscopisch patroon. 
 
Maar worden ze wel op elkaar afgestemd? Is het niet zo dat de struc-
turen zichzelf op elkaar afstemmen? Daarbij gaat het niet alleen om bot-
ten, spieren en kleine neurale circuits in het ruggenmerg maar evenzo 
om neuronen in de hersenstam, het cerebellum, de basale kernen, de 
thalamus, de motor cortex enzovoort. Al deze structuren dragen bij  aan 
de orkestratie van bewegingspatronen die wij kunnen reproduceren, 
manipuleren en meten.  
 
Terugkomend op onze eerder gestelde vraag: “ja”, het gaat hier inder-
daad om een fenomeen van zelforganisatie en circulaire causaliteit. 
Door hun coherente activiteit vormen de individuele structuren een ma-
croscopisch patroon, maar evenzo dwingt het macroscopisch patroon 
de structuren coherent te functioneren. 4,5 
 
Bewegen – de sleutel 
 
Neem als voorbeeld van een patroon het wandelen: dit ontstaat doordat 
onze benen hun oscillaties in een juiste faserelatie op elkaar afstem-
men. En als we dan eenmaal wandelen worden de benen in deze fase-
relatie gedwongen om stabiliteit te garanderen. 
 
Hier wordt al duidelijk dat de bewegingspatronen niet statisch maar dy-
namisch zijn. Ze hebben emergente eigenschappen (ontstaan), ze dis-
siperen (verdwijnen) en ze tonen transities (wisselingen) van het ene 
patroon naar het andere. Op zulke momenten van afwisseling van pa-
tronen, oftewel de verandering van orde, is het enige wat de systeemei-
genschappen van alle participerende onderdelen determineert de rela-
tieve stabiliteit van beide patronen of nog compacter: de verandering 
van orde – wellicht een wat abstracte gedachte maar denk hier aan de 
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overgang van wandelen naar rennen als je versnelt. Als je je langzaam 
voortbeweegt is het wandelpatroon zeer stabiel, als je versnelt wordt dat 
minder en wordt het renpatroon dominanter tot dat het wandelpatroon 
looppatroon helemaal verdwijnt.  
 
Door dergelijke overgangen te bestuderen kunnen we veel inzichten in 
de organisatie en het functioneren van complexe systemen verkrijgen. 
Dat geldt in het bijzonder als de overgangen niet geleidelijk maar plotse-
ling optreden.  
 
Indien een patroon als het wandelen bij verhoging van de snelheid min-
der stabiel wordt duurt het langer om een externe verstoring op te van-
gen. Exact op het moment van overgang naar het andere patroon wordt 
de reactietijd op de verstoring oneindig lang terwijl de participerende 
structuren gewoon hun gang blijven gaan. De tijdschalen van de dyna-
mica van het patroon en die van de onderliggende structuren worden 
dan maximaal uit elkaar getrokken. Dit is het moment waarop de zojuist 
geschetste circulaire causale keten helemaal gesloten wordt en het 
complexe systeem volledig zelfgeorganiseerd is. 3 
 
Wiskundig gezien betekent dit dat het complexe systeem volledig kan 
worden beschreven in termen van de dynamica van de ‘overall’ patro-
nen en dat zijn er over het algemeen maar een handje vol. Ten opzichte 
van een beschrijving in termen van honderden spieren, honderden bot-
ten en honderd miljard neuronen is dat geen geringe winst. 
 
Het brein ontsloten 
 

 

 
 

Om een voorbeeld te geven verwijs ik 
naar onderzoek dat we in samenwerking 
met de afdeling klinische neurofysiologie 
van het VU medisch centrum hebben 
uitgevoerd. Het experimentele protocol 
werd als eerste opgesteld door Lieke 
Peper, toentertijd nog promovenda on-
der de dagelijkse begeleiding van Peter 
Beek. 6 Het gaat niet over lopen – vol-
gens mij hebben beide protagonisten het 
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b 

 
 

daar niet zo op – maar over de onderlin-
ge afstemming van bewegingen van de 
linker- en rechterhand zoals dat gebeurt 
bij pianospelen en drummen. Als je een 
muzikant vraagt om een polyritme te tik-
ken, bijvoorbeeld een 4:3 ritme, dan kan 
die dat volhouden zolang het tempo van 
de uitvoering niet te hoog is. Verhoog je 
stapsgewijs het tempo dan wordt het pa-
troon 4:3 plotseling gedestabiliseerd en 
maakt het plaats voor een simpeler pa-
troon. Op het moment van wisseling van 
het ene patroon naar het andere wordt 
het gedrag van de tikkende vingers vol-
ledig gedetermineerd door de dynamica 
van het patroon. Maar niet alleen de vin-
gerbewegingen worden daardoor gede-
termineerd maar ook de activiteit van al-
le andere participerende structuren, in-
clusief die van ons brein. Dit hebben we 
herhaaldelijk met behulp van magneto- 
en electroencefalografie (M/EEG) gede-
monstreerd. Recentelijk heeft Sanne 
Houweling vastgesteld dat rond zo’n 
transitie niet alleen de patronen van neu-
rale activiteit daadwerkelijk ‘laag-dimen 
sionaal’ zijn maar dat de transitie boven-
dien gepaard gaat met een significante 
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afname van de amplitudemodulatie van 20 Hz (beta) oscillaties in de 
primaire motorische schors. 7 Wellicht heeft Sanne daarmee als eerste 
de stabiliserende rol van deze beta-modulatie bij de coördinatie tussen 
ledematen aangetoond, en daarmee laten zien dat de beta-frequentie 
limieten voor de snelheid van de uitvoering van zo’n taak definieert. 
 
Het bestuderen van bewegen en het experimenteel ‘gecontroleerd’ de-
stabiliseren van bewegingspatronen kan dus nieuwe inzichten geven in 
de functionele betekenis van neurale activiteit.  
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Hoe nu verder? 
 
Hoe het brein werkt en wat de relatie is tussen dit zeer complexe sys-
teem en menselijk gedrag in het algemeen en bewegen in het bijzonder 
behoren tot de meest urgente vragen van de moderne neuroweten-
schap. Om kennis te verwerven over bewegingssturing is inzicht in de 
wijze waarop neurale eenheden in onze hersenen functioneren en met 
elkaar communiceren essentieel.  
 
Ik illustreer dit zo dadelijk met een voorbeeld dat niet alleen wat recente 
bevindingen weergeeft maar tevens aangeeft welke onderzoekslijn ik 
met de leerstoel Neurale Dynamica wil volgen. 
 
Neuronen passen hun activiteitspatronen aan als ons gedrag dat ver-
eist. Dat kan maar in beperkte mate omdat aan allerlei neurofysiolo-
gische randvoorwaarden moet worden voldaan. In de neurofysiologie 
bestudeert men in dat verband dan ook de eigenschappen van neuro-
nen en hun verbindingen. Men stelt modellen op van neurale schakelin-
gen met specifieke regeltechnische eigenschappen. Hoewel deze mo-
dellen recht doen aan de anatomische en fysiologische verscheidenheid 
van neurale structuren en zeker enig inzicht verschaffen in de interactie 
tussen deze structuren, bieden ze geen principiële verklaring voor de 
meer globale patronen van hersenactiviteit en de overgangen daartus-
sen. Via de theorie van complexe systemen is dat wel mogelijk maar 
daarbij verliest men het zicht op de onderliggende neurale structuren en 
hun onderlinge connectiviteit. 
 
Beweeg je je linker wijsvinger dan gaat dat gepaard met neurale activi-
teit in de rechter motorcortex. De linker motorcortex is echter evenzeer 
actief, al is dat ook in veel minder sterke mate. Dat is niet alleen in de 
neurale dynamica terug te zien maar ook in de activiteit van de homolo-
ge spieren, hier de spieren betrokken bij bewegingen van de rechter-
wijsvinger. Soms zie je zelfs echte beweging van die vinger. 8 Zulke 
spiegelbewegingen treden bij verschillende neurodegeneratieve aan-
doeningen op, maar zijn ook duidelijk zichtbaar bij baby’s die deze zo te 
zien nog moeten leren te onderdrukken. Blijkbaar is er een ‘default-
mode’ van bilaterale activatie. Deze ‘default-mode’ wordt bijzonder dui-
delijk als onderdrukking van onbedoelde spiegelbeweging faalt. We ko-
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men in dit verband even terug op de instabiliteit van bewegingspatro-
nen, zoals die tijdens de overgang tussen vormen van polyritmisch tik-
ken. Hierbij worden niet alleen de globale patronen van hersenactiviteit 
eenduidig op maar deze patronen hebben bovendien een bilaterale, bij-
na symmetrische verdeling. Deze recente bevindingen hebben onder 
andere geleid tot de ontwikkeling van een eenvoudig model van oscille-
rende, neurale populaties waarmee voorspeld kon worden dat de fase-
stabiliteit in hoogfrequente neurale circuits (bijvoorbeeld weer de 20 Hz 
beta-oscillaties) een belangrijke rol speelt bij de onderdrukking van de 
overspraak tussen linker- en rechterhersenhelft. 9, 10 
 
 
Dit fenomeen is overi-
gens ook terug te vinden 
in situaties waarin be-
wegingen stabiel blijven. 
Zeer recentelijk heeft 
Bernadette van Wijk in 
haar promotieonderzoek 
aangetoond dat de be-
weging met één hand 
meer signaaloverdracht  

	   

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

 
Afname van beta-activiteit tijdens bimanuele (synchrone) vingerbeweging 
(panel a) en tijdens beweging met alleen de linker hand (panel c). De 
toenamen van de interhemisferale connectiviteit (panels b en d, beide 
relatief ten opzichte van rust) is duidelijk sterker in de unimanuele condi-
tie (panel d). 

tussen linker een rechter hemisfeer vereist dan de synchrone beweging 
van beide handen. 11 In de ‘default-mode’ wordt de overspraak dus niet 
onderdrukt terwijl bij een unimanuele beweging een actieve, goed-
getimede onderdrukking van de ipsilaterale hersenactiviteit plaatsvindt – 
misschien duurt het daarom soms vrij lang voordat baby’s zo’n bewe-
ging kunnen uitvoeren. 
 
 
De komende tijd gaan we verder uitzoeken of er bij unimanuele bewe-
gingen in principe altijd van spiegelbewegingen sprake is. Wil, als één 
hand beweegt, de andere altijd meedoen? Blijkt dit het geval dan moe-
ten we volgens mij veel bestaande ideeën over bewegingssturing her-
zien. Is er sprake van symmetrie dan zou de onderlinge coördinatie van 
ritmisch bewegende ledematen weinig inspanning, energie en aandacht 
vragen, wellicht zelfs minder dan de beweging met een enkel ledemaat.  
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“Last but not least” nog een kort uitstapje naar het terrein van cognitie. 
Beweging wordt sterk beïnvloed door wat we waarnemen, maar dat 
laatste wordt op haar beurt weer sterk beïnvloed door de beweging. 
Hier denk ik in het bijzonder aan de waarneming van acties die via het 
(nog enigszins hypothetische) netwerk van zogenoemde spiegelneuro-
nen rechtstreeks met het neurale netwerk van de bewegingssturing ver-
bonden lijkt. Spiegelneuronen zijn neuronen die zowel tijdens de uitvoe-
ring van bewegingen als tijdens de waarneming van de desbetreffende 
bewegingen actief zijn.  De ontdekking hiervan leidde tot het idee dat 
onze hersenen zodanig gestructureerd zijn dat we bewegingen uit ons 
eigen repertoire het best herkennen, en andersoortige bewegingen in 
het waarnemingsproces tot op zekere hoogte worden uitgefilterd. Indien 
zo’n spiegelneuronsysteem daadwerkelijk bestaat zou je, gegeven het 
feit dat ons netwerk voor motorische controle daadwerkelijk bilateraal en 
wellicht symmetrisch is, de hypothese kunnen opperen dat het spiegel-
neuronnetwerk eveneens symmetrisch is. En zou dat dan ook niet het 
geval kunnen zijn voor de neurale activiteit bij alle waarnemingsproces-
sen?  
 
Ik ben ervan overtuigd dat wij, dankzij de brede wetenschappelijke ex-
pertise rond de thema’s waarnemen en bewegen binnen onze faculteit 
en het onderzoeksinstituut MOVE, al deze vragen kunnen adresseren 
en kijk ernaar uit om vanuit de leerstoel voor Neurale Dynamica aan dat 
onderzoek een bijdrage te mogen leveren. Ik ben benieuwd wanneer de 
Neuroscience Campus Amsterdam bij ons komt aankloppen. 
 
 

 
 
 
Omdat innovatief onderzoek om jonge geesten vraagt ben ik blij dat 
beweging-gerelateerde neurowetenschap niet alleen een prominente rol 
speelt in het onderzoek, maar ook in het curriculum van zowel het ba-
chelor-, master- als, in het bijzonder, het research masteronderwijs.  
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Dankwoord 
 
Allereerst wil ik het College van Bestuur van de Vrije Universiteit en het 
bestuur van de Faculteit der Bewegingswetenschappen bedanken voor 
het vertrouwen dat zij in mij stellen door mij in deze functie te benoe-
men. De economische omstandigheden maakten dit besluit er waar-
schijnlijk niet gemakkelijker op, maar ik zal mijn best doen om een van 
de kroonjuwelen van de VU, te weten de bewegingswetenschappen, 
verder te laten glanzen. 
 
Veel van de dingen die ik vandaag heb uiteengezet heb ik zelf geleerd 
van mijn promotor Hermann Haken die helaas niet aanwezig kan zijn 
maar hier desondanks zeker vermeld dient te worden. De laissez faire 
manier waarmee hij zijn studenten naar een hoog abstractieniveau wist 
te tillen blijft voor mij onovertroffen.  
 
Mijn weg naar Amsterdam begon al tijdens mijn promotie toen Haken 
aan mijn deur klopte met de vraag of ik wat numerieke probleempjes 
van twee voortdurend hard lachende Amsterdammers wilde oplossen. 
Peter Beek en Lieke Peper waren op zoek naar een systeemtheoretisch 
model voor (in)stabiliteit van polyritmes – mijn eerste contact met de 
bewegingswetenschappen. Uiteindelijk heeft dit tot een nog steeds 
memorabel sollicitatieweekend geleid met het eigenlijke job-interview in 
Delft aan de ontbijttafel van Wiero Beek, Peters vader, die mij om zeven 
uur ‘s ochtends vanuit een wolk van sigarenrook vroeg de tweedimensi-
onale vorm van de Navier-Stokes vergelijking even op te lossen: “hier 
heb je een potlood, ga je gang”. Ook hij kan vandaag niet aanwezig zijn 
maar wenste mij succes bij de oratie, een activiteit  die hij als mentaal 
zaklopen beschouwt. Ik ben hem zeer erkentelijk. 
 
Peter, sparringpartner op velerlei vlakken – ik vermeld je bij dezen nog 
een tweede keer om je te bedanken. 
 
De lijst van medewerkers is lang en ik ga de uitdaging om ze allemaal te 
noemen niet aan. Een uitzondering maak ik voor Jaap van Dieën van-
wege onze intensieve en uiterst vruchtbare samenwerking waarvoor ik 
hem uiterlijk bedank.  
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Ik ben ontzettend blij om binnen de faculteit in zo’n leuke sfeer te mo-
gen werken en continu nieuwe uitdagingen en problemen tegen te ko-
men, van correlatieanalyse van het ‘center-of-pressure’ tot power-laws, 
EEG en high-density EMG, OptoTrak en ‘simpele’ accelerometrie – 
what a playground :-) En dit alles bij proefpersonen variërend van ge-
zonde studenten en volwassenen tot patiënten met de ziekte van Park-
inson, de ziekte van Alzheimer, CVA patiënten en mensen die een 
beenamputatie hebben ondergaan. 
 
Wie ik graag expliciet wil vermelden zijn de promovendi en post-docs, 
met wie ik het meest intensief heb samengewerkt of dat nog steeds 
mag doen. Auke Post, Till Frank, Raoul Huys, Anke van Mourik, Tjeerd 
Boonstra, Sanne Houweling, Alistair Vardy, Bernadette van Wijk, Maar-
ten van den Heuvel, Ronald Kaptein, Arne Ridderikhoff, Sietse Rispens, 
Vivien Marmelat, Naeem Komeilipoor, Robert Ton – allemaal buitenge-
woon slim en streberig – zulke promovendi wil je hebben. Dank voor jul-
lie geduld bij wachten op mijn antwoord op jullie mails … en natuurlijk 
voor de wetenschappelijke discussies tijdens het borrelen. 
 

 
 
Hoe meer je met mensen samenwerkt hoe groter de kans om op inno-
vatieve gedachten en ideeën te stuiten. Ik ben dan ook een groot voor-
stander van samenwerking, het liefst transdisciplinair.  
 
Angel Plastino leerde me de hobby om theorema’s van de quantum-
informatie ook tot theorema’s van de klassieke mechanica te maken en 
dat in La Plata, Argentinië dan wel in Pretoria, Zuid-Afrika. Met niemand 
anders is het me ooit gelukt om binnen drie dagen twee thema’s te ver-
zinnen, de bijbehorende problemen op te lossen, de papers te schrijven 
en ook nog in te dienen in niet de minste tijdschriften – helaas duurde 
het vervolgens twee weken voordat ze beide geaccepteerd werden, 
maar dat detail zie ik graag door de vingers. 
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Ramesh Balasubramaniam is niet alleen een boeiende wetenschapper 
met een enorm breed intellectueel spectrum maar ook een goede vriend 
– meer hoef ik niet te zeggen. 
 
Viktor Jirsa, Petra Ritter, Michael Breakspear, Jens Starke … de Brain-
Modes-crew – alle dank voor jullie inspanningen om ons onderzoek nog 
meer in de internationale wetenschapsgemeenschap te vestigen. 
 
Het onderzoek dat mij de laatste jaren bezig hield was zeker onmogelijk 
geweest zonder de nauwe en zeer plezierige samenwerking met ver-
schillende groepen van het VUmc. Kees Stams MEG groep staat te-
recht bovenaan in de lijst van baanbrekende onderzoeksteams in de 
klinische neurofysiologie. Van Kees Stam, Bob van Dijk, Arjan Hille-
brand en niet te vergeten Jan de Munck heb ik heel veel geleerd. Op 
nog geen steenworp afstand op zitten Gert Kwakkel en Erwin van We-
gen – de klinische tak van onderzoekslijn TC1 en de drijvende motor 
van het onderzoek rond de neurorevalidatie, dat gelukkig ook de nodige 
steun van Henk Berendse krijgt. 
 
De Radboud Universiteit is vandaag helaas niet in grote getale verte-
genwoordigd. Stan Gielen en Dick Stegeman wil ik zeer bedanken voor 
hun inspanning om mij als Research Fellow van het Donders Instituut 
de kans te geven met hun samen in de biofysica te duiken. En natuurlijk 
ook veel dank aan alle collegae uit Groningen, waarvan ik Claudine La-
moth graag bij name wil noemen vanwege onze plezierige en stimule-
rende samenwerking. 
 
Ook nog dank aan alle hardloopmaatjes die ervoor zorgen dat mijn 
geest in een gezond lichaam huist: Huub Maas, Henk Schutte, Daphne 
Wezenberg, Piet van Wieringen, en in een dubbelrol Jaap van Dieën en 
Bernadette van Wijk. 
 
Piet van Wieringen is niet alleen hardloopmaatje maar ook een goede 
vriend dankzij wiens scherpe geest en even scherpe tong deze oratie 
geworden is tot wat die is. Piet, ontzettend bedankt voor je onvermoei-
bare glimlach bij het corrigeren van al mijn germanismen – ik weet dat ik 
die in vrij grote mate rondstrooi. 
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Tot slot natuurlijk nog de familie en het thuisfront. 
 
Jammer dat mijn vader dit niet meer heeft mee kunnen maken, maar als 
supporter van de studentenrevolutie van eind jaren zestig was hij so-
wieso al geen voorstander van toga’s – „unter den Talaren der Muff von 
1000 Jahren”; maar toch zou hij stiekem wel trots zijn geweest. Mijn 
moeder en broers zijn gelukkig wel aanwezig. Zij hebben mij altijd zon-
der voorbehoud gesteund, maar ook van jongs af zodanig uitgedaagd 
dat ik zo ver kwam als ik nu ben. Heel veel dank daarvoor! 
 
Margot, met je humor heb je mij geleerd de achtbaan die tot het hoogle-
raarschap leidt in even sterke mate te relativeren als de kromming van 
ruim en tijd. Dat was ontzettend veel waard. 
 
Ik heb gezegd. 
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