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Chris, helaas komt onze samenwerking (in ieder geval voorlopig) ten einde. 
Toen ik als buitenstaander vanuit bewegingswetenschappen mijn 
promotieonderzoek bij jou begon, had ik behalve de benodigde programmeer- 
en analyse-ervaring, vrij weinig kennis over het onderwerp, als ook over 
cognitieve psychologie in het algemeen. Jij hebt mij echter vanaf het begin de 
benodigde steun en ruimte gegeven om wegwijs te worden in de wereld van het 
visuele werkgeheugen en de visuele aandacht. Het was nooit een probleem om 
mij even in enkele zinnen een cognitieve term uit te leggen. Behalve inhoudelijk 
heb ik denk ik het meest van jouw fantastische schrijfstijl geleerd. Vooral in het 
begin kwam het vaak voor, dat ik zelf na enig zwoegen een complex onderwerp 
in 200 woorden had proberen uit te leggen. Na enkele rondes van commentaar 
van Joram werden het dan 150 woorden, begrijpelijker en correcter. Maar als jij 
er dan als laatste met je toverstaf overheen zwaaide, veranderde het in een 
prachtig stuk van 100 woorden, pakkend en intrigerend om te lezen. Ik weet 
zeker dat ik de afgelopen vier jaar, mede door jouw begeleiding, grote sprongen 
heb gemaakt in mijn schrijfstijl. Verder is je conceptuele denkvermogen altijd een 
inspiratie voor mij geweest. Het maakt niet uit welke neuroimaging techniek, of 
welke complexe nieuwe analysetechniek waar je zelf nog nooit mee had 
gewerkt. Je begreep heel snel (conceptueel) hoe het werkte, en zag ook meteen 
in waarom de conclusies die men dan uit die resultaten trok wel of niet klopten. 
De enige keer dat ik je betrapte op het niet direct begrijpen van iets was na de 
lunch op de laatste dag van ons bezoek bij Mark Stokes in Oxford. Die ratelde 
toen enthousiast door over één of ander wiskundig model, terwijl bij ons de 
oogjes steeds glaziger werden, en zelfs jij achteraf toegaf het niet helemaal 
gevolgd te hebben. Nog belangrijker dan dat je een zeer goede onderzoeker 
bent waar ik veel van heb kunnen leren, is jouw altijd openhartige en warme 
begeleiding en optimistische houding. Jouw deur stond altijd open, en je was 
altijd bereikbaar. Toen in mijn eerste jaar mijn vriend Mathis overleed was het 
eerste wat je zei: “neem de tijd die je nodig hebt om dit te verwerken”, en: “als ik 
iets voor je kan betekenen dan hoor ik het graag”. Ook kan ik je niet genoeg 
bedanken voor je extra inzet om de procedure rond mijn proefschrift en 
verdediging te versnellen, toen duidelijk werd dat dit voor mijn Italiaanse droom 
van belang was. Ik heb volgens mij een aantal weken bovenaan je 
prioriteitenlijstje gestaan. Zonder die extra inzet van jouw kant weet ik zeker dat 
mijn afronding nog een stuk langer had geduurd. Chris, bedankt voor alles en 
hopelijk werken we in de toekomst ooit nog eens samen! 
 
Joram. Ten tweede wil ik ook jou bedanken voor je fantastische begeleiding. 
Vooral op het vlak van analysetechnieken, maar ook wat betreft schrijven, heb ik 
veel van je geleerd. In het begin heb je mij in korte tijd veel bijgebracht over het 
analyseren van EEG data, en tot het einde toe heb ik altijd kunnen profiteren van 
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jouw kennis en scherpe blik op zaken. Dat waardeer ik zeer. Ik kon altijd bij je 
binnenlopen met een vraag over een analyse, zelfs als ik er zelf nog maar een 
vaag idee over had. Je gaf mij de juiste dosis begeleiding, maar ook de vrijheid 
om dingen uit te proberen. Op een enthousiaste manier stimuleerde je mij altijd 
in het aanleren van nieuwe technieken. Verder ben ik je erg dankbaar voor jouw 
gebruikelijke eerste ronde van feedback op mijn schrijfwerk. Als beginnende 
promovendus die snel zijn eerste werk wilde publiceren, hoopte ik op feedback 
die vooral uit voorstellen tot aanpassingen bestond. Dat deed jij niet. Jij gaf mij 
kritisch commentaar. Aanpassingen heb je zo verwerkt, commentaar verwerken 
kost uiteraard veel meer tijd. Echter, de beste leerweg is juist om commentaar te 
ontvangen, om vervolgens zelf te puzzelen met hoe verbeteringen aan te 
brengen. En dat is precies wat jij goed deed! Je miste nooit iets, en jouw 
commentaar was altijd haarscherp. Behalve je goede voorbeeld op werkgebied, 
ben ik altijd geïnspireerd door jouw hoge morele standaard en je ethisch 
handelen. Je hart zit op de juiste plek. Ik zal nooit vergeten hoe je zonder enige 
twijfel vanwege het milieu de trein in plaats van het vliegtuig koos voor 
congressen in Berlijn en in Glasgow. Tegelijkertijd probeerde je nooit anderen te 
overtuigen dat zij dit ook moesten doen. Door jouw daden leerde je ons het juiste 
te doen. Dat heeft mij altijd een spiegel voorgehouden om zelf ook (een poging 
te doen) bewuster en ‘eerlijker’ te leven. Met jouw hoge morele standaard, jouw 
nauwkeurige en gestructureerde werkwijze, en eindeloze interesse in het 
aanleren en toepassen van nieuwe analysetechnieken, ben ik overtuigd dat jouw 
vertrek een groot verlies is voor de wetenschap!   
 
Katya and Eduard. Of all the amazing colleagues in our department you two 
undoubtedly deserve a special mention. I am absolutely certain that the whole 
experience of my PhD has been a much more pleasant one because of you. We 
started at the same time, working on the same topic, in the same room, which 
gave us that special connection. But of course this kind of “forced” connection 
does not necessitate an emotional one. Luckily, I felt directly at home with you 
guys. Whenever I entered our room, I felt a warm and “curly” welcome, and I 
could completely be myself. Sometimes, that cosiness in our room was also 
problematic, as it prevented us from being very productive! Eddy, oat-eating, 
tea-drinking, short-pantsed godfather of Krummi, I will miss sharing a hotel room 
during conferences (although not the mess you usually managed to create within 
ten minutes after arrival!). I will miss breaking into our own office together, and I 
will miss breaking bread with you. Katya, sunshine of our office, charming queen 
of swearing, I will miss sharing laughs with you! I can’t imagine having a better 
colleague sharing the desk with. As you often put it, you were both happy and 
annoyed when I would come into the office; happy because we always had fun, 
and annoyed because we were supposed to work. Guys, I will miss the dinners 
and game nights we had together. I always regretted not living in Amsterdam, 
just so I could spend more time with you after work. Besides all the fun we had 
together, I also truly appreciate that we could always discuss our results and 
what they might mean, and it was always helpful to throw an idea for a new 
experiment at you, to see a better version bounce back. All using our beloved 
whiteboard.  
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Anouk, jouw sprankelende aanwezigheid heeft enorm bijgedragen aan de 
binding binnen onze groep en onze afdeling. Je betrok iedereen erbij en liet 
iedereen zich thuis voelen. Jij had altijd een luisterend oor voor iedereen en was 
dan zeer begripvol. Zo heb ik enorm gewaardeerd dat we tijdens onze 
avondwandeling in Glasgow zo’n mooi persoonlijk gesprek hadden. Bedankt! 
Johannes, bedankt voor al je hulp bij het gebruik van je toolbox. Ook bedankt 
voor je altijd kritische commentaar op artikelen die wij tijdens de Journal Club 
bespraken:  direct, soms hard, en zo geweldig enthousiast gebracht. De Journal 
Club was mede door jouw aanwezigheid nooit saai! Eren, thanks for being so 
warm and welcoming when I just started my PhD. I hope to see you again; at a 
conference, somewhere, some day! Kim, jij ook bedankt voor het fijne welkom in 
onze kamer aan het begin van mijn promotietraject, en voor je optimistische en 
vrolijke houding! Ook jij was altijd in voor een gezellig gesprek op onze kamer! 
Elle, bedankt voor de popcorn, koffie en gezelligheid! Inês, thanks for the 
amazing sweets from Portugal. Daan, bedankt voor het telkens slapen bij jou 
thuis na een goede bouldersessie in Monk, en bedankt voor je steun op de 
EHBO na mijn val! At the end the department is too large to mention everybody 
by name, but I can honestly say that it always felt like one big family, where you 
can be yourself, where you can be inspired, and where you can find support 
when in need. This was in part due to the efforts of Jan, pater familias (Van 
Moorselaar, 2017), for example by organizing yearly drinks at your place in 
Leiden. Or by positively herding the group on international conferences. And 
Chris, for organizing yearly dinner parties at your place in Utrecht. International 
conferences always felt like a little holiday, mainly due to this great group of 
people. I will truly miss you all!  
 
Lieve mama, papa en Jesse. Pap en mam, jullie visie is altijd geweest dat Jesse 
en ik een veilige en stabiele basis moesten hebben, zodat we onszelf zorgeloos 
konden ontplooien: door opleiding, sport, muziek, of wat we dan ook nodig 
hadden. Zelfs toen mama chronisch ziek werd, hebben jullie er alles aan gedaan 
om hier onze jeugd, opvoeding en opleiding zo min mogelijk door te laten 
bezwaren. Ik heb altijd een enorme steun, maar ook vrijheid gevoeld om mijn 
dromen na te jagen. Jullie stimuleerden ons om ons best te doen op school, 
tijdens de studie, en af en toe nog (hoewel dat niet echt meer nodig was) tijdens 
mijn promotietraject. En als Jesse en ik het even helemaal niet meer zagen 
zitten, en twijfelden over onze toekomst of over onze studiekeuze, dan zeiden 
jullie: “Als je ervoor kiest om te stoppen en vuilnisman wilt worden, dan heb je 
ook ons volledige steun en zegen”. En zelfs toen ik als 19-jarige krakkemikkig uit 
Amerika terugkwam, hebben jullie mij nooit iets verweten, maar slechts steun en 
liefde gegeven. Hierdoor kon ik mij na een jaar rust weer volledig op de studie 
richten. Lieve mam, ondanks jouw lichamelijke beperkingen, heb ik door jouw 
grote betrokkenheid een zeer aanwezige moeder! Jij hebt altijd een luisterend 
oor, en een vragende mond. Door jouw eeuwige enthousiasme en interesse voor 
mijn onderzoek, natuurlijk ook door jouw eigen achtergrond als psychiater, 
konden we hier zo uren over doorpraten. Soms raakten we zo verzonken in ons 
gesprek, dat we haast vergaten dat er nog anderen (meestal papa en Lola) aan 
tafel zaten! Lieve pap, jouw behulpzaamheid is zo vanzelfsprekend, dat ik je 
vaak vergat te bedanken als ik weer eens de Prius had geleend, of als je jouw 
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eigen planning weer eens had omgegooid voor mij! Ik ben oneindig dankbaar 
voor zo’n liefdevolle en betrouwbare vader! Ook jij hebt altijd veel interesse in 
mijn promotie getoond, zij het (tot voor kort tijdens het lezen van mijn 
Nederlandse samenvatting) wellicht iets minder inhoudelijk, maar meer gericht 
op het proces zelf. Bedankt daarvoor! Bro, net als papa en mama, kan ik als 
vanzelfsprekend op jou rekenen. Ik heb mijn promotie zelf meestal als leuk (of 
geweldig) ervaren, en heb nooit echt in de put heb gezeten hierover. Maar ik 
weet zeker dat als dat wel zo zou zijn geweest, het niet had uitgemaakt hoe diep 
die put was geweest. Jij zou alles opzij hebben gezet om mij te helpen! En zo 
heb ik ook veel steun aan jou gehad tijdens andere zware momenten de 
afgelopen jaren, zoals toen Mathis overleed. Ik kan mij geen beter gezin 
voorstellen dan wij met zijn vieren, en ik kan jullie niet genoeg bedanken voor dit 
warme nest waar ik uit kom en voor die veilige en stabiele basis die jullie mij 
hebben gegeven. Waar ik het meeste tegenop zie wat betreft de verhuizing naar 
Italië, is dat ik jullie, en ook Milou en Odiel, zo veel ga missen!  
 
Verder zijn er verschillende vrienden die ik wil bedanken voor de fijne tijd de 
afgelopen jaren, als we met iets totaal anders bezig waren dan met onderzoek, 
zoals lekker samen boulderen, klimmen, lekker eten, movie night, klaverjassen, 
et cetera. Ik ben erg dankbaar dat ik zulke kostbare mensen in mijn omgeving 
heb!  
 
Lola, my love, my princess of darkness. Although I might seem like a pretty 
stable and relaxed guy to most, I occasionally also get very stressed. And when 
I do, surprise surprise, I turn into some kind of cranky Wolverine. While I keep 
this side hidden from most people behind a wall of social politeness, this wall 
usually comes crashing down pretty hard when we are alone. One prime 
example will probably stay with me forever. We planned a weekend in the 
German snowy Alps, right before I had the first “external” presentation of my 
PhD, for which I did not feel prepared enough, and thus very nervous and 
stressed. As I turned into a walking nightmare over those few days, so did the 
weekend! I still cannot believe that you did not simply push me off the 
Zugspitze… I would have totally understood. After that horrible first experience, I 
slowly learned how to include you, and you have since then been amazingly 
helpful while I practiced my other presentations for international conferences. 
You did not necessarily understand all the content, but you have an amazing 
talent for analyzing the presentation itself! You have been with me during my 
whole PhD. Through the bad times, and the good ones. We are very different. 
You never had the same interest in science, and have always had more doubts 
about the reasons why we study certain things, about the ethical considerations, 
and about the importance of it all. As such, your support was not always 
unconditional. You would never shy away from asking the hard but necessary 
questions, and with that potentially creating a confrontation. But they were 
usually the right questions. The ones that matter most. Why am I doing what I’m 
doing? You can never be great at what you do if your reasons are not genuine or 
if they are not clear to you. You have always stimulated me to see the world in a 
different light than most people do. With you being so awake and so aware, you 
helped me question the common assumptions about every aspect of life, which 
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in turn helped me question the common assumptions in science. Something very 
important. Furthermore, you are an advocate of intuition, and as such always 
stimulated me to not only stay in my head and in my thoughts with everything, 
but to also trust my intuition in certain situations. Sometimes you simply have to 
believe in life, rather than know every fact, every detail, without ever really 
having trust in anything. I believe with your qualities and life lessons, you are a 
great balance in my life. And I am convinced that my science also benefits from 
this balance. Although we still often do not immediately agree, and have to work 
to find that middle ground, I can’t thank you enough for your help and support, in 
my work, and in every aspect of life. While sometimes more stressful or 
challenging, life is always more interesting, and almost always much better with 
you in it!  
 
Excuses to the non-animal lovers who will probably raise an eyebrow at this, but 
last I will mention my dog Krummi, also known as my Personal Assistant. We got 
him as a puppy during the first year of my PhD, and therefore a memory of the 
period of my PhD will always automatically be linked to him. So often when 
working at home, I have bored him to death while staring at my laptop screen. 
Sometimes I was so engaged in my work, that I would be surprised to find a toy 
in my lap that he had put there in a failed attempt to persuade me to play. Sorry 
for ignoring you so often my friend! Luckily I did not always ignore him. 
Sometimes after finishing an analysis, or writing a paragraph, I would look up 
from my laptop to find him lying on the floor nearby, looking intently at me with 
his golden eyes. As soon as my eyes would catch his, he would set his tail into 
full-on wiggle mode, and turn on his back, seducing me for some belly rubs. The 
five-minute cuddle sessions that followed were often exactly the short break I 
needed, so I could continue work with a fresh set of eyes afterwards. Besides 
loving cuddles, we have also shared some intensely stressful moments. Krummi 
is definitely not the easiest dog, and there were moments when Lola and me 
thought about rehoming him. I am very happy we never did, and decided to keep 
him and deal with whatever happens with loving care, because we get so much 
in return! I hope he will stay my Personal Assistant while I try to understand 
complex analyses or theories, or try to solve difficult problems. For many years 
to come.  
 
 
	
 
	


