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Een proefschrift schrijf je niet zomaar. Een hele hoop mensen zijn direct of indirect van 
groot belang geweest tijdens mijn promotietijd. Mensen, zonder wie dit proefschrift nu niet 
voor u had gelegen. 

Allereerst wil ik mijn promotor bedanken. Annette, heel veel dank. Voor het 
vertrouwen in mijn capaciteiten, voor de vrijheid in het onderzoek en voor het toch altijd nog 
tijd vinden voor het grondig en nauwkeurig bijschaven van mijn teksten. De commissie wil 
ik graag bedanken voor het aanvaarden van deze taak en het tijdige, positieve oordeel. 

Ik heb lange tijd bij de programmagroep Psychonomie rondgelopen, eerst als student, 
vervolgens als student-assistent en tenslotte als promovenda. Graag wil ik al mijn collega's 
bedanken voor de prettige en gezellige werkplek die de programmagroep, maar ook de rest 
van de Afdeling voor mij is geweest. Bedankt allemaal, voor het kletsen, luisteren, 
discussiëren, praten, klagen, adviseren, zwijgen, oppeppen, lezen en becommentariëren. Wat 
fijn dat werk en vriendschap door elkaar zijn gaan lopen. 

Een grote impact op mijn OiO-bestaan hadden vanzelfsprekend mijn kamergenoten, 
René, Diane (gelukkig weer terug), Mark (bedankt voor het helpdesken en het Amsterdam 
per boot), Janneke, Paul (af en toe maar gezellig), Klaartje (op de valreep), en bovenal 
Susanne (jaren van gedeelde lief en leed). Het scheelde maar een dun muurtje met mijn 
directe buren, Bj0rn, Martin, Ronald, Jesse, Marthe, Mante, en Hilde (wat fijn om een jaartje 
naast je te wonen, bedankt voor het kritische oor). Slechts even verder op, ganggenoten 
Robert (ik heb je gemist de laatse tijd), Martijn, Michiel (wat vind jij er nou van?), Jos, 
Romke, Jaap, Jennifer, Heleen, Pauline, Richard, Emöke, en al weer even geleden, Mark, 
Noortje en Martijn (gadgets zijn leuk). Mijn dank gaat ook uit naar Jeroen Raaijmakers voor 
het lezen van delen van dit proefschrift. 

Fysieke nabijheid was geen noodzakelijke voorwaarde voor contact, Raoul (ook 
bedankt namens Erilar), Wery (a bientót), E.J. (moeilijk te categoriseren, maar meest nog 
huisgenoot), Ingmar, Eveline en Hedderik. Collega's van de 10c, bij jullie voelde ik mij ook 
thuis. De lijm van alles was toch wel de vrijdagmiddagborrel, ik wil iedereen bedanken die 
deze buitengewoon gezellig maakten. 

Graag wil ik alle studenten bedanken die hebben bijgedragen aan het onderzoek in dit 
proefschrift, in het bijzonder Anniek. Bregje, Arnout en Verena. Ook Gerda Boven and Will 
Wintjes van de Faculteit Tolk-Vertaler, Hogeschool Maastricht, bedankt. Nico, Mario, Bert, 
Hubert, Ellen, Ineke en Thea, bedankt voor de ondersteuning op allerlei gebied. Uiteraard 
ben ik alle deelnemers aan mijn onderzoek zeer erkentelijk, in het bijzonder de professionele 
tolken en docenten die ondanks hun drukke agenda's genereus tijd vrij hebben gemaakt. 



Mijn onderzoeksproject was onderdeel van een NWO aandachtsgebied. Graag wil ik 
de leden van het aandachtsgebied bedanken voor hun interesse en in het bijzonder Beryl and 
Petra voor onze te sporadische maar nuttige en gezellige bijeenkomsten. 

I would like to thank the participants of the workshop organized in relation to 'het 
aandachtsgebied' for a very stimulating meeting (and Jan Hulstijn for organizing it). 
Especially our guests from abroad, Susan Gathercole, Judith Kroll, Teresa Bajo, and David 
Rubin, thank you for your interest and advice. 

During the final stage of my PhD research I spent a few months at the Pennsylvania 
State University in State College, USA. I would like to thank the members of Cognitive 
Psychology at PSU for your interest in my work. Many thanks especially to the Purple Lab, 
for your enthusiastic welcome and the shared fun. Thanks, Ana, Sara, Noriko, Zofia, and 
Bianca (so nice to see you on this side of the ocean), Maya (you were a wonderful office 
mate and friend; I am still sorry that I had to miss your wedding), Wido and Simone (it was a 
very 'gezellig' Dutch intermezzo to share the office with you). In particular, I would like to 
thank Judy very much for the invitation, and for the scientific inspiration and fun, for your 
generous hospitality, the wonderful food, and the introduction to Wegman's. 

Thank you, Jon, for making me feel at home outside university, for teaching me to 
enjoy American Football (quite an accomplishment, I can tell you), and for your car that 
showed us most of Pennsylvania. 

Many thank also to my new colleagues at Maastricht University for your warm 
welcome. Niels, Lesya, Heidi and Iemke, I am looking forward to our continuing 
collaboration. 

Mijn paranimfen zijn dat niet zomaar. Janna (is het niet heerlijk om over eten te 
praten?) en Verena (hopelijk kunnen we in Maastricht nog een keer gaan sporten) geweldig 
dat jullie mijn paranimfen willen zijn. 

Familie en vrienden, bedankt voor de hoognodige afleiding, Lourensje, Juli, en Daan 
(wat leuk dat jullie bestaan) en Alexandra (al meer dan 20 jaar gezamenlijke geschiedenis!). 
Dit proefschrift is opgedragen aan mijn ouders, omdat jullie er altijd voor mij zijn. Dank 
voor jullie liefde en hulp. 

Lourens, je bent de meest belangrijke persoon in mijn leven. Bedanken volstaat niet. 

Ingrid 



Voor mijn ouders 



Once upon a time, there was no snake, there was no scorpion, 

There was no hyena, there was no lion, 

There was no wild dog, no wolf, 

There was no fear, no terror, 

Man had no rival. 

In those days, the land Shubur-Hamazi, 

Harmony-tongued Sumer, the great land of the 'me' of prince ship, 

Uri, the land having all that is appropriate, 

The land Martu, resting in security, 

The whole universe, the people well cared for, 

To En HI in one tongue gave speech. 

Then the lord defiant, the prince defiant, the king defiant, 

Enki, the lord of abundance, whose commands are trustworthy, 

The lord of wisdom, who scans the land. 

The leader of the gods, 

The lord ofEridu, endowed with wisdom. 

Changed the speech in their mouths, put contention into it, 

Into the speech of man that had been one. 

This poem, found on Sumerian clay tablets of 2500 B.C, indicates why interpreters are needed in the first place. 
The translation is by S.N. Kramer (e.g., 1972, Sumerian Mythology: A study of the spiritual and literary 

achievement in the third millennium B.C.. p. xiv. Philadelphia: University of Pennsylvania Press). This version 
of the poem can be found in the novel Snow Crash by Neal Stephenson. This novel incorporates the Babel 
legend in an interesting view on the future. 


