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Begin November vertrok ik uit mijn Amsterdamse bubbel om aan Brown University onderzoek te doen 

bij de FeldmanHall groep naar het cognitieve leerproces achter het maken van keuzes in morele 

dilemma’s. Ontzettend spannend vond ik het om iedereen achter te laten en mijn draai te moeten 

vinden in een ander land. Gelukkig werd ik meteen goed opgevangen door mijn huisgenoot. Via haar 

heb ik niet alleen de Amerikaanse cultuur optimaal beleefd, maar ook een netwerk opgebouwd van 

mensen binnen en buiten mijn vakgebied.  

Voor ik naar Amerika vertrok, was ik best bezorgd over hoe ik mensen moest gaan leren kennen, maar 

ik had geen betere huisgenoot kunnen treffen, want zij heeft mij in de eerste week al meteen overal 

mee naar toegenomen en mij geïntroduceerd aan haar vrienden. Zij hebben mijn tijd in Providence 

echt ontzettend verrijkt op het persoonlijke vlak. Met hen heb ik friendsgiving mogen vieren – kalkoen 

is de hype niet waard naar mijn mening, ontelbare huisfeestje mee mogen maken, kennis gemaakt met 

swing dancing en voor het eerst geskied.  Ook heb ik spijkerpoepen geïntroduceerd, waar zij mij kennis 

hebben laten maken met ‘butt quarters’, culture exchange at its finest. Ook heb ik samen met 2 

vriendinnen heel spontaan een roadtrip gemaakt naar Montreal van 9 uur rijden. Hoewel mijn 

huisgenoot een heel ander type was dan ik, veel spontaner en uitbundiger, heeft dat er juist voor 

gezorgd dat ik dingen heb gedaan die ik zelf niet zo snel zou doen, daar ben ik haar ontzettend 

dankbaar voor.  

Ook ben ik heel erg dankbaar voor de geweldige mensen van de FeldmanHall groep. Het is altijd 

onzeker of je klikt met de mensen waar je mee werkt en de werksfeer maakt of breekt echt je ervaring. 

Gelukkig was iedereen in het lab enorm aardig en verwelkomend. Tijdens mijn stage hier heb ik 

gemerkt hoe fijn het is om te werken in zo’n thriving environment waar iedereen hard werkt om het 

beste uit zichzelf te halen en hoewel de academische wereld van nature competitief is, was iedereen 

ontzettend behulpzaam. De gezamenlijke kennis is heel groot op Brown. Als iemand iets niet wist, was 

er altijd wel een andere professor of onderzoeker in het gebouw die wel raad wist. Helaas door COVID-

19, werd mijn fysieke tijd in het lab ingekort en viel ik wel even in een gat. Het gemak waarmee ik 

vragen stelde aan mijn collega’s in het lab verdween. Via Zoom en Slack deed ik dat toch minder snel 

en had ik het gevoel dat ik mijn problemen meer zelf moest oplossen. Wel werden alle wekelijkse 

meetings verplaats naar Zoom zodat we nog wel in contact met elkaar waren, maar het is toch minder 

persoonlijk en de spontane koffieautomaat gesprekken waren er ook niet meer bij. Iedereen in het lab 

heeft heel erg zijn best heeft gedaan om er het beste van te maken en er zijn ook leuke spelletjes 

meetings uit ontstaan die we anders waarschijnlijk niet gedaan hadden. Zo heeft elk nadeel wel ook 

weer zijn voordeel.  



De ingekorte fysieke stage periode neemt absoluut niet af aan alle kennis die ik heb mogen opdoen. 

Niet alleen heb ik mogen werken aan een dataset van een geweldige assistent professor die ik echt 

bewonder, maar ik heb ook mogen meewerken aan een initiatief om de beginselen van computational 

modeling te leren via een wekelijkse workshop. Daarnaast waren er – voor COVID-19 – wekelijks 

praatjes van vooraanstaande onderzoekers in het veld van cognitieve wetenschappen die niet zo snel 

naar Nederland komen, maar die ik nu wel kon horen praten over hun onderzoek. Ook heb ik mogen 

inzetten bij 2 vakken waar ik nog meer heb geleerd over computational models en fMRI. Tijdens deze 

lessen heb ik gemerkt dat het Amerikaanse klaslokaal toch wel een stuk interactiever is dan het 

Nederlandse. Studenten stellen veel eerder vragen en docenten verwachten deze interactie ook echt.  

Toen ik terug moest naar Nederland door COVID-19, was ik aan de ene kant opgelucht omdat ik 

bezorgd was om de mensen thuis en had ik hen natuurlijk erg gemist, maar aan de andere kant moest 

ik nu de vriendschappen missen die ik had opgebouwd in Amerika. Hoewel ik in het begin optimistisch 

was en dacht dat ik na een paar weken wel weer terug zou kunnen naar mijn leventje in Amerika, viel 

dat in de realiteit tegen en begon het tot mij door te dringen dat dat niet meer zou gebeuren. Gelukkig 

heb ik mijn stage vanuit huis af kunnen ronden, omdat alle data op een server stond, maar de vele 

plannen die ik nog had, kan ik helaas niet meer uitvoeren. Ik hoop ooit nog een keer terug te gaan en 

New England verder te ontdekken. New England heeft een hoop te bieden, niet alleen de ontelbare 

universiteiten, maar zeker ook op het gebied van natuur en andere bezienswaardigheden. 

Mijn verwachting van de hoeveelheid kennis die ik dacht op te doen, is ver overstegen en heeft meer 

dan bijgedragen aan mijn ontwikkeling als onderzoeker. Ik heb mij tijdens dit avontuur op zowel 

academisch vlak als persoonlijk vlak verder ontwikkeld en dit gaat mij zeker verder helpen in mijn 

aspiraties. Ik zal dit avontuur altijd koesteren.  
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