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Dankwoord

Het schrijven van een proefschrift is grotendeels een eenzame opgave. Aan de
andere kant is het een onmogelijke opgave als je niet een verzameling mensen om
je heen hebt die je voorzien van de nodige steun, begeleiding en afleiding. Ter af-
sluiting wil ik daarom mijn dank uitspreken aan een aantal mensen die belangrijk
zijn geweest bij het tot stand komen van mijn ‘boekje’1.

Allereerst wil ik Jos Roerdink en Frans Cornelissen bedanken, die me meer dan
vier jaar lang hebben begeleid. Mede dankzij jullie steun en adviezen ben ik van
een ietwat onzekere en soms ongezond-sceptische student verworden tot een zelf-
standig en gezond-sceptisch onderzoeker. Op lange termijn zullen de persoonlijke
ontwikkelingen die jullie hebben aangewakkerd minstens zo belangrijk zijn voor
mijn wetenschappelijke loopbaan als het onderzoek dat we samen hebben gedaan
en de artikelen die we hebben geschreven. Beiden erg bedankt daarvoor!

Ook gaat mijn dank uit naar Gert ter Horst en Rob Visser, voor de mogelijk-
heden en steun die ze me hebben geboden in de ‘orientatie-periode’ tussen mijn
afstuderen en het begin van mijn promotie-onderzoek. Zonder hun inzet was ik
waarschijnlijk op een totaal andere plek beland en misschien niet zo goed terecht
gekomen als nu het geval is.

In oktober 2007 hoorde ik dat Wei Ji Ma een praatje en master class zou gaan
geven in Groningen, met als onderwerp iets over Bayesiaanse kansrekening en
populatie-codes. Hoewel ik met een deadline voor een paper zat en de week er-
voor ook al een masterclass had gevolgd, leek het me na enig wikken en wegen
interessant genoeg om er toch maar een ochtend aan te spenderen. Een maand
later was ik aan het spelen met populatie-codes, een jaar later met Bayesiaanse

1Een dankwoord is zelden compleet - mijn excuses aan de eventuele lezer(s) die ik onterecht
heb vergeten te noemen.
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modellen en nu, twee jaar later, sta ik op het punt om naar Houston te vetrekken
voor een postdoc-positie in zijn lab. Wei Ji, bedankt voor alle uitleg, adviezen
en hulp in de afgelopen twee jaren - het heeft me niet alleen erg geholpen met
het laatste deel van mijn promotie-onderzoek, maar het heeft ook de basis gelegd
voor een prettige en hopelijk vruchtbare samenwerking in de nabije toekomst.

Door de jaren heen heb ik een grote groep van collega’s en ex-collega’s opge-
bouwd, op zowel het IWI als het NiC. Ik heb het op beide locaties altijd erg
naar mijn zin gehad, waarvoor ik al mijn IWI- en NiC-collega’s hartelijk bedank.
Een paar mensen wil ik hier in het bijzonder nog even noemen. Maarten, Bilkis,
Ralph, Mbemba, Christiaan, bedankt voor de prettige werk- en, vooral, sociale
sfeer die jullie als ‘kamergenoten’ hebben geboden. Just, Tony, en Joyce, thanks
for being such fine colleagues and friends in the ‘early days’; I hope to meet you all
again some day soon. Meltem, Andrei, Michael, Michel, and Georgios, my dear
IWI colleagues, why did you all have to leave Groningen before me? I miss the
breaks and borrels we had together, the ‘let’s play some pool’ Friday afternoons
and the legendary bridge-playing evenings, which sometimes lasted until early in
the morning. Thanks for all this! Ten slotte, Koen, Erik, Jan-Bernard, Richard,
Marije, Adit en Remco, jullie ook erg bedankt voor de prettige en sociale werk-
sfeer - en de vele wetenschappelijke discussies natuurlijk :-).

Bij het uitvoeren van mijn promotie-onderzoek is ook een groot aantal studenten
betrokken geweest. Van hen wil ik met name Sander, Mathijs, Liset, Angela en
Anne bedanken, voor het gedane onderzoek en de talloze saaie experimenten die
ze hebben doorstaan. Als jullie nou allen gewoon het onderzoek in gaan, dan
komen we elkaar vast nog wel tegen in de komende jaren!

Besides at the IWI, NiC, and home, I also had a work desk overseas for a while.
In 2008 I spent three months in the ‘Perceptual Science’ group at MIT. I would
like to thank Ruth, Ted, Alvin, Lavanya, Kimo, and Nadja for the terrific time
that I had in their lab. I promise that the first time when I’ll be in Boston again,
I will come visit you - and the Chinese food truck that serves dry hot chicken! I
would also like to thank Tomoko and Peggy for their hospitality and friendship
during my stay at St. Paul Street. After the earlier mentioned dry hot chicken
we should meet up at Coolidge corner for some ice cream!

Zoals ik hierboven al opmerkte, is afleiding een belangrijk maar vaak vergeten
element in het leven van een AIO. Met dank aan vele vrienden heb ik hieraan
gelukkig geen gebrek gehad. Hoewel we geografisch steeds verder uit elkaar lijken
te groeien, ben ik erg blij met de club vrienden (en groeiende aanhang) waar ik
maar niet van af lijk te komen. In willekeurige, door Matlab gerandomiseerde,
volgorde bedank ik Brandt, Theo & Afke, Bas & Birthe, Sytse & Elena, Sjoerd
& Pauline, Romke en Gerard voor alle vermaeck en vertier (en wat dies meer zij)
in de afgelopen jaren. Also a big thank you to to Kirsty, Rebecca, Daniel and
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Yakov, for the precious time that we spent together. Although the oceans make
it a bit difficult, I’m sure we will meet again some day, somewhere, in the not too
far future, and I’m looking forward to it. Ook bedank ik Axel, Martijn, Jaap,
Henri en Ingrid, die lastig zijn te categoriseren, maar hier niet vergeten mogen
worden ;-).

Mijn familie bedank ik voor alle steun door de jaren heen en de vrijheid om
mijn eigen weg te kiezen. Het geeft een veilig gevoel om te weten dat er in Fries-
land altijd een ‘thuis’ voor me zal zijn, ook (of misschien: vooral) als ik zometeen
voor een paar jaar naar de andere kant van de oceaan zal vertrekken.

Slutligen g̊ar min tacksamhet till min kära flickvän Katarina, som kom in i mitt
livet n̊agonstans mellan kapitel 4 och 5. Jag hoppas at vi ska upleva m̊anga flera
kapitel tillsammans - jag ser fram emot den!

Groningen, Ronald van den Berg
1 September 2009






