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Watt is af...? Met die vraag begin ik mijn proefschrift. Ik moet het antwoord hierop schuldig
blijven,, maar daar ik nu het dankwoord aan het schrijven ben, zou je kunnen stellen dat het
inderdaadd "af is.
Alss eerste wil ik mijn beide promotores Dick Swaab en Geert de Vries bedanken voor
hunn steun en vertrouwen tijdens de afgelopen promotieperiode. Natuurlijk is het verzamelen
vann voldoende resultaten voor het schrijven van een proefschrift niet zonder slag of stoot en
helemaall niet zonder hulp, gegaan Hiervoor mijn dank aan de volgende personen: Unga
Unmehopa,, Joop van Heerikhuize en Bart Fissen Dit geldt ook voor: Marije Balfoort,
Michell Hofman, Danielle Komen, Frank Kruijver, Maria Lopez, Dragosh Mobach,
Jiangningg Zhou.
II want to thank the following people for their indispensable help, which made it
possiblee for me to write this dissertation: Catherine Auger, Julie Pahl, Ann Goldstein, Tina
Han,, Jennifer Pfau, Christine Wagner.
Wacht!! Hier blijft het niet bij. Kamergenoten: Anneke Alkemade, Jantien Brouwer
(part-timee kamergenoot), Liesbeth Dubelaar, Zeynel Erkut, Babs Fabriek (part-time
kamergenoot)) en Frank Kruijver. Bedankt voor alle cynische, sarcastische en politiek
correctee opmerkingen zoals: "Wie weet hoe je een.... uit een... moet slopen?". En natuurlijk
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