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Ikk ben de volgende personen zeer erkentelijk voor hun steun in de afgelopen jaren:
Mijnn co-promoter Ben Berkhout: Beste Ben, van jou heb ik geleerd wetenschappelijk
tee denken; ingewikkelde zaken te elimineren tot iets eenvoudigs. Het is een kwestie
vann het ordenen van de verschillende elementen, het samenstellen van de juiste
vraagstellingen,, het verrichten van de juiste proeven en logisch denken. Misschien
well vanzelfsprekend voor jou, maar niet voor iedereen. Het is niet helemaal zo
simpel,, maar je komt er wel ver mee. Wat ik ook ga doen in m'n verdere leven, ik zal
altijdd jouw manier van simplificeren blijven herinneren en proberen toe te passen.
Verderr ben ik je erg dankbaar voor alle steun die je me de afgelopen jaren hebt
gegeven.. Het is duidelijk dat zonder jouw hulp dit boekje nooit zou zijn geweest als
datt het nu is.
Mijnn promoter Jaap Goudsmit: Beste Jaap, bedankt dat je mijn promoter wilt zijn.

Dee overige leden van de promotiecommissie dank ik voor het beoordelen van het
manuscript. .
Mijnn paranimph Jeroen: Jij was mijn begeleider tijdens mijn stage-periode. Reeds
toenn heb ik veel van jou geleerd. Niet alleen hebjij mij gesteund in het verkrijgen van
eenn basis-kennis in de humane retrovirologie, maar ook heb je mij veel praktische
vaardighedenn bijgebracht. Jij was het die altijd een neutraal oordeel velde tijdens
onderlingee geschillen, waar ik je nog steeds heel erg dankbaar voor ben. Jij was het
ookk die op een subtiele wijze mij hebt doen laten inzien dat netheid binnen een
laboratoriumm belangrijk is. En ik heb tijdens mijn promotie-onderzoek ook echt, in
iederr geval geprobeerd, daar naar te handelen. Verder zal ik nog vaak terug denken
aann onze squash-wedstrijden. Jij was over het algemeen net iets beter, maar gelukkig
niett zo heel veel, zodat het altijd spannend is gebleven.
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Mijnn paranimph Ricnk: Jij bent pas later in onze groep gekomen. Jij was degene die ik
altijdd om inhoudelijk advies kon vragen wat betreft de wetenschap. Verder ben jij de
mann die altijd klaar stond om mij te helpen als ik weer eens zat te vechten met de
computer.. Wat technische dingen betreft ben ik geen vechter, en misschien heb ik wel
eenss te snel om jouw hulp gevraagd. Maar daar heb ik je nooit over horen klagen of
mopperen.. Verder herinner ik mij leuke neven-activiteiten met jou, zoals het swingen
omm de muziek tijdens de bruiloft van Linda Struik, een paar dagen New-York, het
fietsenn door Amsterdam om een geschikte party-tent te vinden voor m'n
promotiefeestt en natuurlijk mag ik de vele squash-uren samen met Jeroen niet
vergeten. .

Mijnn studenten Mark, Wim, Maike, Hendrik, Kathrin en Nadine: Ik heb met jullie
allemaall heel prettig samen gewerkt. Ook dankzij jullie heb ik de resultaten verkregen
diee beschreven staan in dit boekwerk..

Mijnn directe (ex-collega's: Atze, Belinda, Bcp, Guiseppe, Hendrik, Jeroen, Koen,
Maarten,, Nancy, Rienk en Rogier: Het was prettig om met jullie samen te werken.
Iederr van jullie stond altijd klaar om, indien nodig, hulp te bieden, zowel praktisch als
inhoudelijk.. Zonder jullie was ik nooit door de wat zwaardere tijden heen gekomen.

Dr.. Adri Thomas: Ik heb een paar maanden, met veel plezier, van de faciliteiten van
jouww laboratorium gebruik kunnen maken waarbij ik heel erg goed ben begeleid door
jouu en andere mensen van jouw groep. Helaas hebben we er geen artikel uit kunnen
slepen,, maar naar mijn idee was het toch de moeite waard.

Marcelle:: Ik wil jou heel erg bedanken voor de fijne tijd die we samen hebben door
gebracht.. Druk doende met het in vitro cappen van mijn transcripten en
bindingstudiess met cap-bindende factoren hebben we heel wat afgepraat. En ik
herinnerr me nog goed dat we samen gezellig een keer in Utrecht wat hebben
gedronken.. De afgelopen jaarwisseling heb ik nog een kerstkaart van je gehad wat ik
heell erg waardeer. Als je me nu even jouw adres geeft dan kan ik jou de volgende
keerr ook een kaart sturen. En de uitnodiging om eens langs te komen geldt nog steeds.
Daarbijj moet ik even vermelden dat ik inmiddels ben verhuist.
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Dr.. Olivier Destree: Ik heb een of twee dagen gebruik kunnen maken van de
faciliteitenn van jouw laboratorium. De experimenten die je kunt uitvoeren met
oocytenn zijn uniek en ik vind het dan ook jammer dat het uiteindelijk toch te
tijdrovendd bleek te zijn om er mee door te gaan. Desondanks vond ik het leuk om een
kijkjee bij jullie te hebben genomen.
Alikee : Tijdens de paar maanden in het Kruytgebouw, waar we elkaar leerden kennen,
hebbenn we niet zo heel veel met elkaar te doen gehad. Later heb je mij op het
Hubrechtt Lab. voor een of twee dagen geholpen met de oocytproeven. Dit ondanks
datjee het erg druk had met je eigen promotie-onderzoek. Ik wens je veel succes en
plezierr met de verdediging van jouw eigen proefschrift.

Dr.. Anders Virtanen: Thanks for the fruitful! collaboration and the kind gifts of
polyadenylationn factors and cell nuclear extracts. We have met twice, in Aarhus and
inn Oxford, and it was a great pleasure for me to discuss my results while drinking beer
att the bar. Unfortunately I was not able to come to Uppsala to collaborate.
Wim:: Het was een heel karwei, maar nu is het dan echt af. Bedankt voor het maken en
hett steeds opnieuw verbeteren van de vele figuren.
Dick:: Ik ben je erg erkentelijk, omdat je datgene hebt gedaan waar ik echt helemaal
geenn zin in had, namelijk het maken van de voorkant van mijn proefschrift.

Mark:: Ik weet dat ik thuis nooit zoveel over rn'n werk praatte, maar dat ik de
frustratiess niet altijd buiten de deur heb kunnen laten. Je hebt me altijd flink geholpen
mett computerprobleempjes. Bovendien heb je me, toen we nog in Wageningen
woonden,, dag in dag uit op de trein gezet, zodat ik op tijd op m'n werk zou komen.
Bedanktt voor alles. Heb je toch je zin
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