
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Mammalian nucleotide excision repair in vivo

Moné, M.J.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
Moné, M. J. (2005). Mammalian nucleotide excision repair in vivo. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/mammalian-nucleotide-excision-repair-in-vivo(26c25296-687c-4313-8aee-9a45126ad324).html


DANKWOORD D 

Dee totstandkoming van dit proefschrift was onmogelijk geweest indien ik niet de hulp en 
steunn had gekregen van velen. Dit blijkt natuurlijk alleen al uit alle namen die boven ieder 
hoofdstukk te vinden zijn. Hier wil ik verder een aantal mensen nog even persoonlijker 
bedanken. . 
Inn de eerste plaats mijn promoter. Dit doe ik niet omdat men in de eerste plaats zijn 
promoterr pleegt te bedanken, maar juist omdat dit volledig gerechtvaardigd is. Roel, ik heb 
veell  van je geleerd. Wetenschap in de eerste plaats natuurlijk - goede vragen stellen, 
systematischh en kritisch zijn; en hard op de bal durven spelen, maar altijd zondor daarbij het 
enthousiasmee te verliezen of nieuwe resultaten te bagatelliseren. Verder vond ik het 
gewoonwegg prettig om voor je te mogen werken - ik waardeer jouw gevoel voor humor, je 
relativeringsvermogenn en de manier waarop je met mensen omgaat. Bedankt voor de 
vrijheid,, het vertrouwen en je geduld. 
Dee tijd die ik heb doorgebracht op het lab, eerst binnen het E.C. Slater Instituut op de 
Plantagee Mui dergracht en later binnen het Swammerdam Instituut op de Watergraafsmeer, 
wass zeer mooi. Men kiest zijn collega's niet direct uit, maar ik kan stellen dat ik veel geluk 
hebb gehad. Arjen, Astrid, Bas, Bea, Erik, Fede. Frauke, Fred, Gabi, Gertjan, Ineke, Jarne. 
Jorrit,, Juleon, Julio, Maarten, Maike, Marieke, Marijn, Max, Paul, Pernette, Rechien, 
Roelandd Kees, Rogier: het was een plezier om met julli e te werken. Ook veel dank aan 
allenn met wie we het lab, werkbesprekingen en journal clubs deelden: Arie, David, Jacob, 
Jan,, Johan, Karien, Marco, Richard en Wim. 
Voorr het experimentele werk heb ik zeer goede hulp gekregen van twee studenten: Chris 
("normaall  ben ik eigenlijk best wel slim") en Feliks ("nogal een heidens taakje"). Het was 
aanvankelijkk een heel gepriegel met filtertjes, ringetjes en levende cellen, maar hoofdstuk 4 
(enn in het verlengde daarvan hoofdstuk 5) is mede dankzij julli e werk het resultaat. 
Manyy thanks to you, Tytus, for your indispensable contribution to setting up the 
combinationn of local damaging and direct imaging. It was a pleasure to have you around. 
Verderr heb ik veel praktische en theoretische ondersteuning gekregen vanuit de 
samenwerkingg met twee andere groepen. In Leiden: Bert, Leon en Marcel; en in Rotterdam: 
Adriaan,, Ambra, Deborah, Jan, Pierre Olivier, Suzanne, Vincent en Wim. Jullie bijdragen 
enn expertise lopen als een rode draad door dit proefschrift. 
Dass 5. Kapitel ist das Ergebnis einer sehr schoner und angenehmer Zusammenarbeit. 
Antonioo und Reinhart, ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse und Ihrc Begeisterung; 
undd für die Gastfreundschaft jedes Mal als ich in Berlin war. Ihr habt meine Kenntnisse und 
Gesichtskreiss allerdings erweitert. In het verlengde hiervan bedank ik Hans Westerhoff en 
Barbaraa Bakker voor hun inspanningen om een samenwerking tussen het BioCentrum en de 
DFGG succesvol van de grond te krijgen - de zeer goede initiële meeting in Egmond ligt aan 
dee basis van hoofdstuk 5. Jeanet, bedankt voor jouw doorlopende goede zorgen rondom dit 
al. . 
Yvess en Goedele, hartelijk dank voor de gastvrijheid en voor de inwijding in de beginselen 
vann FCS. Wijnand, bedankt voor alle goede zorg voor en hulp rondom de microscopen. 
Verderr waren er veel mensen die het dagelijks leven veel aangenamer maakten - met 
praktischee hulp, met advies, een discussie, of gewoon voor de lol. Met de zekerheid dat ik 
namenn vergeet te noemen: Alex. Ans, Arle, Bondien, Boris, Christof, Clara. Conrad. Eddy. 
Ellen.. Fleur. Jaap Willem, Jasper. Kitty, Loes, Louis, Luitzen, Marcel, Mark. Marjoleintje, 
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Marta ,, Naoko, Nicoleta, Piet, Rico, Rokus, Sergei, Sicra, Sjors, Thij s en Zulfi . 
allemaal! ! 
Tenslotte, , 
Woutt  en 

voorr  mme on' 
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