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DANKWOORD D 

Bijj  het tot stand komen van dit proefschrift hebben veel mensen op heel veel 
verschillendee manieren een bijdrage geleverd. 

Ikk wil al deze mensen mijn dank uitspreken. 

Mijnn begeleiders Louis ten Bosch en Louis Pols voor de uitvoerige discussies op 
vrijdagmiddag,, die ik als positief heb ervaren, en die altijd weer nieuwe ideeën naar 
vorenn brachten. 

Dee commissieleden Anton Batliner, Lou Boves, Vincent van Heuven, en Jean-Pierre 
Martenss voor hun uitvoerige en nuttigee commentaar en hulp om dit toch nog in een 
laatstee fase te verwerken. Ook wil ik hier Johan Matter hartelijk danken voor zijn 
steunn en hulp bij het afmaken van mijn proefschrift en voor de gezellige middagen 
mett de asbak in het midden. 

Mijnn collega's van het Instituut Corina van As, Ellen Berkman, Paul Boersma, Jan 
vann Dijk, Ineke van den Dikkenberg-Pot, Karijn Helsloot, Dirk Jaasma, Florien 
Koopmans-vann Beinum, Rob van Son, Jeannette van der Stelt en Ton Wempe 
waarmeee ik vijfjaar met veel plezier heb samengewerkt en elke ochtend om kwart 
overr tien koffie heb gedronken. 

Mijnn promovendi-collega's Annerieke, Ceske, Hedde, Jasper, Margot, Nel, Victoria, 
enn Wim voor de wekelijkse lunch en de strijd tegen het bursalenbestaan van 
promovendii  aan de UvA. 

Franss en Willy , mijn ouders, Kees en Maartje, mijn broer en zus die altijd achter mij 
stonden. . 

Enn mijn paranimfjes, mijn huisgenoten, en vriendinnen Freke en Caroline voor alles 
watt julli e voor mij gedaan hebben. 

Carla,, Lilly , Simone en Yvonne voor hun motiverende gespreken, voor hun morele 
ondersteuningg en het lekkere eten. 

Voorall  Christian, mijn lief, zonder wie dit proefschrift niet tot stand zou zijn 
gekomen. . 

Barbertjee Streefkerk 




