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Ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus

Prof. dr. D.C. van den Boom
ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde commissie,

in het openbaar te verdedigen in de aula
op vrijdag 7 februari 2014, te 13.00 uur

door

Ilse Zaal

Geboren te Zaanstad



Promotores: Prof. dr. E. Verhulp

Dr. R.H. van het Kaar

Overige leden: Prof. dr. R.M. Beltzer

Dr. J. Roest

Prof. dr. J.M. van Slooten

Prof. dr. L.C.J. Sprengers

Prof. dr. L.G. Verburg
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