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Hoewel het schrijven van een proefschrift een eenzame aangelegenheid is (die overigens
met goede achtergrondmuziek te veraangenamen valt), is een proefschrift niet het product
van alleen de promovendus. In dit laatste stukje proefschrift wil ik daarom een aantal
mensen bedanken voor hun hulp bij het totstandkomen van dit proefschrift. Allereerst moet
ik mijn beide promotoren bedanken voor hun begeleiding. Theo en Talib, voor mij waren
jullie, inhoudelijk en persoonlijk, de perfecte begeleiders. En als haar promotoren bij een
kille dag in augustus al het raam uit kijken, en constateren dat het alweer bijna schaatsweer
is, heeft de promovendus geen klagen over het inlevingsvermogen bij haar promotoren.

Talib, ik wil je bedanken voor je hulp bij mijn onderzoek en het schrijven van dit
proefschrift. Je kennis van het vakgebied was zeer welkom, en je kritische houding ten
aanzien van mijn onderzoek (“en als je dat dan weet, wat schiet je daar dan mee op?”) heeft
zeker bijgedragen tot een beter proefschrift. Voor zover mogelijk, was jij nog kritischer op
het ontwerp van de experimenten en de inhoud van mijn proefschrift dan ik zelf al was, en
ik was er blij om.

Theo, ook jou wil ik bedanken voor je grote inbreng in dit proefschrift. Je hebt een groot
stempel gedrukt op de inhoud en richting van dit proefschrift, en iedereen die jou kent zal
jouw invloed op dit proefschrift zeker herkennen. Zonder jou was dit proefschrift blijven
steken bij (wellicht interessante) theoretische bespiegelingen over mentale belasting. Het
inzicht dat fundamentele theorieën en de praktijk zo met elkaar verweven zijn, is niet voor
iedereen gemeengoed. Ik ben dan ook blij dat je halverwege dit project mijn promotor
wilde worden.

Uiteraard ben ik ook de heren van de leescommissie, Prof. dr. J. Theeuwes, Prof. dr. A.
Hale en Prof. dr. R.A. Roe erkentelijk voor het kritisch doorlezen en beoordelen van het
uiteindelijke proefschrift (en natuurlijk voor de goedkeuring ervan).

Natuurlijk zijn er veel VSC-collega’s die ik wil bedanken voor hun hulp. Allereerst wil ik
Karel bedanken. Karel, vooral in het begin was je nauw betrokken bij mijn onderzoek.
Hoewel terugkijken op het verleden niet altijd tot zinvolle perspectieven op de toekomst
leidt, moet toch gememoreerd worden dat dit onderzoek al voor aanvang zijn geldschieter
en opdrachtgever kwijt was en dat het een reorganisatie en een verhuizing heeft moeten
doorstaan. Karel, je hebt altijd je uiterste best gedaan om desondanks de juiste werk-
omstandigheden te waarborgen, en maar weinig managers zullen zo pal voor hun personeel
staan als jij; en ik waardeer je erom.
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Verder was dit proefschrift er nooit geweest zonder de hulp van Wim van Winsum en Peter
van Wolffelaar. Wim, bedankt voor met name je hulp bij de scenario’s. Ik zal nooit
vergeten hoe jij een werkelijk “zeer complex” scenario zo even binnen een uurtje schreef en
testte, waar een ander daar twee dagen over had gedaan. Peter, het was een genoegen met je
te werken. Je kalme en vriendelijke manier van werken, en je realisme in moeilijkere tijden
maken je tot een fijne collega. Ook Peter Albronda wil ik bedanken omdat hij altijd klaar
stond om plotselinge problemen te verhelpen.

Ynze van Houten wil ik bedanken voor het minutieus simuleren van het wegennet van
Stuttgart en omgeving, waar ik maar liefst drie experimenten heb gedaan. Dick de Waard
en Frank Steyvers wil ik o.a. bedanken voor het helpen bij het experimenteren, net als Aleid
Erbrink, die ook heeft geholpen bij het maken van de scenario’s. Joyce van Dorssen wil ik
bedanken voor het printen en versturen van de artikelen. Verder wil ik met name nog Koen
Kok, Marika Hoedemaeker, Harry Bakker, Anneke Menting, en Edith van der Heiden en
andere collega’s bedanken voor hun bijdrage aan een fijne werksfeer. Rineke Richters wil
ik daarnaast nog extra bedanken omdat ze mijn paranimf wilde zijn.

Ook wil ik twee mensen bedanken wier expertise ik zoveel mogelijk heb benut. Allereerst
Niels Taatgen die vanaf het begin tot het einde steeds bereid was mee te denken met mijn
onderzoek (zelfs al voordat ik nog maar aangenomen was…). Ook bedankt voor het kritisch
doorlezen van de belangrijkste delen van hoofdstuk 4. Ook Ben Mulder wil ik bedanken:
vanaf de eerste, toen nog vreemde en onverklaarbare hartslagresultaten ben je mijn
vraagbaak geweest wat betreft het meten en analyseren van de fysiologische data. Ik
waardeer het erg dat je altijd weer tijd voor me hebt uitgetrokken.

En natuurlijk wil ik Monique van der Hulst bedanken: Monique, je was mijn perfecte
collega-aio, en zonder jou was het allemaal veel minder leuk geweest. Natuurlijk hebben
we vele zinvolle inhoudelijke discussies gehad, maar bovenal hebben we elkaar veel en
vaak van het werk gehouden, en daar heb ik geen seconde spijt van. Ik ben blij dat we zulke
goede vriendinnen zijn geworden.

Verder wil ik niet al mijn vrienden hier persoonlijk bedanken, want met dit proefschrift
hebben zij vrij weinig van doen gehad. Toch wil ik graag opmerken dat ik blij ben dat jullie
er voor me zijn, in goede en minder goede tijden. Het feit, dat je dit proefschrift in handen
hebt, mag je beschouwen als het bewijs dat ik je aanwezigheid in mijn vriendenkring zeer
op prijs stel.

En als laatste, en niet in het minst, wil ik graag (mijn ware) Jacob bedanken voor zijn steun,
en zijn afleiding tijdens de afgelopen jaren. Jacob, zonder jou was het proefschrift ook wel
afgekomen, en misschien zelfs wel sneller. Nooit heb ik geweten dat er zoveel school-
vakanties waren, en zulke lange ook. Maar lieve Jacob, zonder jou was de hoogste heuvel
die ik ooit op de fiets met bagage beklommen had, nog steeds 320 meter geweest, en dat
terwijl het hoog boven in de echte bergen zo mooi is. En hoewel ik het klimmen steeds
minder beschouw als een noodzakelijk kwaad, had ik vooral de snelle afdalingen niet
willen missen. Dus hoe lang het ook heeft geduurd voor dit proefschrift af was: uiteindelijk
is voor mij het plezier dat wij de afgelopen jaren samen hebben gehad, uit en thuis, veel
belangrijker geweest.
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