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DANKWOORD D
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
voorr het zetten van de soms "verse" koffie (die soms wel heel erg slap was).
II also want to thank my room mates at UMass for their company and patients, especially
whenn Tony and I where together in the office: Juli Jones, Rob Harper-Mangels and Susan
Zup. .
Alwin,, Andon, Femke, Frank S, Guus, Inge H, Inge P, Jamilja, José, Marc-Jan, Michiel,
Stefano,, Stephanie, Suresh en Wenda, bedankt voor de spellentjesavonden, excursies buiten
deeringA-10 en veelvuldige restaurant bezoeken. Ik ben vast mensen vergeten die in dit lijst
passen,, daarom is er hier plek om jullie namen bij te schrijven:....
Nuu de volgende NIH koppels: Fred de W en Renske van D, Ying W en David F, Joris
dee W en Floor S, Liesbeth D en Reinko R, Marcel de J en Chretienne V (voormalig NIH),
Jokee W en Jeroen P (voormalig NIH), Remco de P en Marieke R bedanken voor de vele
leukee momenten. (Zou er een bemiddelingsbureau ergens in het NIH gevestigd zijn. Je weet
wel:: "Waar rook is...etc").
Verderr wil ik Tini Eikelboom en Wilma Verweij bedanken voor alle hulp bij het
herformulerenn van mijn Engelse en Nederlandse zinnen en het regelen van de details van
dezee promotie. Ik wil ook iedereen van de technische dienst bedanken voor al hun hulp. Tot
slott wil ik Jenneke Kruisbrink, Olga Pach, Nel van der Poel, Henk Stoffels, Wilma Top,
Marciaa Tempelere, Nelleke de Wit en alle andere NIHers die ik niet bij name genoemd heb,
bedankenn voor al hun hulp en dergelijke.
Thee last to be thanked are never the least! Tony Auger and Cathy Auger, how is that
expensivee car of yours doing? Still running low on gas...? Thanks for being around. Darrell
Panza,, Ann Goldstein, Tina Han, Jen Pfau, all of you got out the clutches of Amherst, see
youu later... Susanne la Fleur bedankt voor je steun en het aandurven naar zware films te
gaan. .
Mijnn dank aan mijn ouders en zus voor al hun geduld en steun. Tïs af...!
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