Dank!
Als je je lezers het belangrijkste wil laten lezen begin dan met de conclusie zo luidt een vuistregel uit de
journalistiek en het populariseren van wetenschappelijke informatie. Daarom Chris, niet onder aan de
bladzijde, maar vlak onder de aanhef. Mijn lief, ik zou hier zoveel moeten zeggen en schrijven. Alleen dankjewel
schiet voor jou ver te kort. Misschien zelfs een blamage. We kennen elkaar gelukkig al van ver voor mijn
promotieonderzoek, maar de laatste 8 jaar deelde je ook mee in het lief en leed rond dit proefschrift. Samen
stilstaan tegen de wind in of met bolle zeilen varen. Mi vida, mi corazón! Jij alleen weet hoe graag ik deze
woorden voor jou wil laten schitteren in de zon.
Volgens David Bodanis, de auteur van E= MC2 , die ik aanhaal aan het begin van het proefschrift, is een boek niet
langer een enkel object. Bodanis doelt hiermee op het gebruik van websites en andere media ter ondersteuning van de
inhoud van een boek. Ik wil de uitspraak ´niet langer een enkel object´ ook verbreden naar de discussie die een auteur
heeft met zijn leermeesters en andere critici in zijn omgeving. Een boek is zoveel groter dan zijn woorden. Zonder
Frans, professor Meijman, was dit proefschrift er natuurlijk nooit gekomen. Frans hoe kan ik je ooit bedanken voor de
inspirerende en uitdagende begeleiding in dit voor mij en hopelijk ook voor jou grootse avontuur. De vele gesprekken,
e-mails, etentjes, losse ideeën, het schrijven van artikelen, het voorbereiden van congresbezoeken en hoofdstukken in
boeken. Ik heb ongelooflijk veel van je geleerd. Je hebt acht jaar intensief onderwijs gegeven zonder een spoortje van
intellectuele vermoeiing. Ik wens iedereen die een proefschrift schrijft een promotor zoals jij toe. Ik vond het een hit, jij
hopelijk een treffer. Ik hoop nog lang met je samen te mogen werken.
Arend Jan, professor Waarlo, je bent er vanaf het begin bij geweest en ik heb de gesprekken met jou over
gezondheidscommunicatie en –educatie en je kritische kanttekeningen altijd als inspirerend ervaren.
Richard Meijer, Iris Smid, Annelies van Rosmalen en Michel Kok. Met jullie heb ik het idee om een proefschrift
te schrijven als eerste besproken. Volgens jullie zou het bijdragen aan de ontwikkeling van de afdeling en aan
de ontwikkeling van mijzelf. Richard, jij hebt er als oud-directeur Marketing & Communicatie vanaf het begin in
geloofd. Dank voor dit grote vertrouwen en interesse!
Michel Beer dank voor je nimmer afnemende belangstelling, de gesprekken over literatuur, zin en onzin. Helmi
Geeve, Raymond Sparreboom en Martine Muller dank voor het vertrouwen en steun in de laatste stappen van
dit avontuur. Ik hoop het een en ander te hebben teruggegeven aan de afdeling in kennis en inspiratie en ik zal
dit de komende jaren blijven doen. Beste directeuren en hoofden, zonder jullie steun in aandacht, tijd en geld
was dit proefschrift er nooit gekomen.
Zij die mijn chaos die is ontstaan bij het invullen van drie banen hebben doorstaan: ´mijn´ (wetenschapscommunicatie)team van de directie Marketing & Communicatie van de TU Delft. Evelyne, Ineke, Karen, Roy, Frank,
Marije, Peter, Leonie en Simon. Ontzettend bedankt voor alles. Natuurlijk mag ik mijn oud-collega´s Michel Kok,
Ron en Fennechien zeker niet vergeten. Het geduld, de souplesse, de aandacht, de ruimte en de grappen erover
kan ik zeer waarderen….half zeven dus? Ik beloof verbetering in het uitvoeren van mijn managementtaken en in het
bijhouden van mijn mail en afspraken, maar bovenal wil ik kwijt dat ik iedereen collega´s als jullie wil toewensen.
Mijn wetenschapcommunicatie- en kamergenoot Caroline Wehrmann van de sectie Science Education and
Communication. Tegelijkertijd met mijn promotieonderzoek hebben we gewerkt aan het opzetten van de
Science Communication & Education Master aan de TU Delft. Het samenwerken aan de opleiding was
en is een drive om verder te gaan met het science communication onderzoek. Dank voor het luisteren,
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becommentariëren van hoofdstukken, het uitdagen en het grote inzicht in het ontwikkelen en geven van
universitair onderwijs en voor de souplesse van de afgelopen jaren als mijn planning weer eens helemaal niets
voorstelde. Ik hoop dat we de komende jaren samen en met anderen kunnen doorwerken aan het opzetten van
het onderzoek en de verdere ontwikkeling van het onderwijs.
Martin Jacobs, coördinator van de masteropleiding. Dank voor je interesse en steun. Ik wil de komende
jaren nog veel meer van je leren over psychologie en educatie. Het was en is een fraaie samenloop van
omstandigheden. Werken aan een promotieonderzoek en tegelijkertijd de kans krijgen om mee te werken aan
het opzetten van een nieuwe master waarin je direct je nieuwe ideeën kwijt kunt.
Medewerkers VUmc van de vakgroep Metamedica. Ik was als buitenpromovendus zeker de laatste tijd niet veel te
vinden bij Metamedica. Toch gaven jullie mij altijd het gevoel welkom te zijn. Jullie hebben mij advies en raad gegeven
op de gang en tijdens werkbesprekingen. Dank voor dit kennisdelen! Ik had graag veel meer tijd besteed aan jullie en
jullie werk en ik hoop de komende jaren daar iets in terug te doen.
Christel Meijerman en Richard Braam van het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) dank voor jullie onmisbare
kennis en hulp bij het vormgeven van de interviews waarvan de resultaten in dit proefschrift verwerkt zijn. Het is zelfs
een instrument geworden!
Paranimfen en lieve vrienden. David, Harald, Boontje, Leon, Marilyn, Netty, Julie en Tamae. Ik heb genoten van
alle ontspannende en relativerende momenten van de afgelopen 8 jaar en alle jaren daarvoor. Jongens, zonder
elkaar was er mogelijk helemaal niets van ons terecht gekomen. Sinds de middelbare school bewijzen wij dit
keer op keer, terwijl men ons toch het tegendeel wilde doen geloven. Wat zullen ze opkijken! Net als in de
wiskunde zijn zaken onbeslisbaar en onschendbaar. Ik schaar onze jarenlange vriendschap hieronder.
Ma en Pa. Ik ben blij dat ik met jullie steun, richting en toezicht op discipline het uiteindelijk verder heb weten
te schoppen dan ´ik ben blij dat je kunt lopen´ en ´anders ga je maar bij Jonker Fris blikken vullen´. Ik kan het
mij voorstellen dat jullie soms teneinde raad zijn geweest. Ik ook. ´Je gelooft toch zelf niet dat dit goed voor
je kan aflopen.´ Ik kijk er met weemoed op terug. Dank jullie wel voor het geduld, jullie nimmer aflatende
interesse en onvoorwaardelijke liefde die ik altijd heb gevoeld. Zonder jullie doortastendheid was ik niet zover
gekomen. Veel kinderen met eenzelfde gedragsstructuur en een spanningsboog van twee seconden zouden er
net zo blij mee zijn als ik.
In de loop van de jaren is ons gezin groter geworden door de wispelturigheid van de liefde. Het kan verkeren,
maar het levert bijzonder lieve stiefouders, -broer en -zussen op. Stiena en Gijs, als stiefouders hebben ook
jullie een mooie bijdrage geleverd.
En natuurlijk mijn fantastische schoonouders Henny en Ad. Zelfs jullie zijn op het laatst niet ontkomen aan de
proefschriftstress. Dank jullie wel voor alle steun!
Tot slot, Boudewijn, mijn grote wijze en enige echte broer. Dank voor je aanmoedigingen, je interesse, je soms
dwarse opmerkingen die altijd uitdagen, mij op scherp zetten en dan toch ook nog hout blijken te snijden.
Think again! Ik hoop jou, Nathalie en Arthur nog heel veel jaren te zien, te spreken en samen te lachen. Oké
grote broer, je houdt een titel meer. Maar het is even mooi zo.

Maarten
Utrecht, april 2008
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