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Een proefschrift komt over het algemeen niet zomaar tot stand, en ook werken meerde-

re personen aan hetzelfde proefschift, zij het vanaf de zijlijn, door middel van actieve

deelname of door middel van het geven van persoonlijke en materiële steun tijdens het

gehele promotietraject. Ook voor de completie van het huidig proefschrift zijn een groot

aantal mensen verantwoordelijk. Deze mensen wil ik graag bedanken; zonder hen had

ik nu niet de mogelijkheid deze woorden te schrijven. 

In de allereerste plaats bedank ik mijn ouders Connie en Onno Zuurman en mijn zuster

Claudia Vaatstra en zwager Jan Vaatstra. Gedurende mijn ontwikkeling van klein af aan

hebben zij mij erg gesteund in gelijk welk streven ik ook had. 

Zonder mijn promotors Erik Boddeke en Knut Biber, alsook mijn collega Nieske Brouwer

was dit proefschrift er simpelweg niet geweest. De niet aflatende steun en uitstekende

begeleiding welke ik tijdens de gehele vier jaar van hen heb mogen ontvangen is van cru-

ciaal belang geweest voor mijn (persoonlijke) ontwikkeling en voor dit proefschrift.

Zij die ik tot mijn vrienden reken hebben een belangrijke rol vervuld in mijn persoonlij-

ke ontwikkeling en aldus ook in mijn promotie. Ik bedank in alfabetische volgorde: 

Emile van den Akker, Sylvia Broekhuis, Dries Brouwer, Arjan Dikhoff, Krista Geerdes,

Rolf Greven, Joost Heeroma, Johan Hettinga, Ineke Kleinhesselink, Jan Mulder, Pieter-

Bas Stolte en Ronald Weering. 

Dan zijn er je collega’s die je elke dag weer een lesje leren, van welke aard dan ook. In

alfabetische volgorde: Rob Bakels, Sjef Copray, Ineke Dijkstra, Eszter Farkas, Albert

Gramsbergen, Corline de Groot, Joost Heutink, Gerrie Hoogenberg, Sandra Hulshof,

Josje Ijkema-Paassen, Koen Jansen, Britta Küst, Kumar Balasubramaniyan, Jaap van der

Leest, Ietje Mantingh-Otter, Friedrich Metzger, Jaap Oostendorp, Jerome Swinny, Koen

Vaartjes, Alexa Veenema, Dick Visser, Koert de Vries, Luc Wasungu, Diana

Wittendorp, Inge Zijdewind. 

Tot slot bedank ik de volgende instellingen en fenomenen: Graduate School for

Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN), de afdelingen  Dierfysiologie en

Dierverzorging van het Biologisch Centrum in Haren, de afdeling Moleculaire

Celbiologie en Immunologie van het VUMC in Amsterdam, Rijksuniversiteit

Groningen, de internationale Commodore 64 scene van 1989-1993 ;-), de XeNTaX crew

door de jaren heen en de muzikanten van Kopieraait (K) 2003 (Cedric Humblot, Erik

Stuveling en bovengenoemde Luc Wasungu) 
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