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Stellingen behorend bij het proefschrift

“Host genetic effects on HIV-1 replication in macrophages”

1. Een statistisch significante associatie is waardeloos zonder een causaal verband. (dit 
proefschrift)

2. Het succes van een genoom-brede associatiestudie wordt in grote mate bepaald door 
steekproef- en effectgrootte. (dit proefschrift)

3. In de wetenschap hoort geen plaats te zijn voor competitie. De door genoom-
brede associatiestudies afgedwongen samenwerking tussen onderzoeksgroepen om 
steekproefgrootte te vergroten en resultaten te repliceren, moet worden toegejuicht. (dit 
proefschrift)

4. Veelvoorkomende genetische variatie verklaart minder van de verschillen in aanleg voor 
ziektes en kenmerken dan van te voren was verwacht.

5. Om van een hiv-1 infectie te genezen moet het virale reservoir worden uitgeroeid.

6. Door te spreken van goede of slechte genen doet men een groot deel van het overige 
DNA ernstig tekort.

7. De beste manier om je te verzekeren van een lang en gezond leven, is het zorgvuldig 
kiezen van je ouders. (Stephen R. Spindler)

8. Geloof hen niet die beweren dat je de natuur niet kunt veranderen; natuur ís verandering. 
(rat Remy in de film Ratatouille)

9. De belangrijkste beloning voor een wetenschapper is de bijdrage, hoe klein ook, aan de 
ontsluiering van het goddelijke. Op een bepaald moment zullen we echter gaan inzien dat 
we te klein zijn om het grote geheel te begrijpen.

10. Naar mijn mening is het leven van een lam niet minder waardevol dan dat van een mens. 
(Mahatma Gandhi)

11. Zolang mensen dieren afslachten, zullen zij elkaar vermoorden. Voorwaar, hij die pijn en 
moord zaait, kan geen vreugde en liefde oogsten. (Pythagoras)

12. Een eventueel recht om niet gekwetst te worden, weegt niet op tegen de vrijheid van 
meningsuiting.

13. Het is een misvatting te denken dat het parlement een afspiegeling van de samenleving 
dient te zijn. 

14. De geest is als een parachute, hij werkt alleen als hij open is. (Frank Zappa)

Sebastiaan Bol

Amsterdam, 2011



Propositions accompanying the PhD thesis

“Host genetic effects on HIV-1 replication in macrophages”

1. A statistically significant association is worth nothing without causality. (this thesis)

2. The success of a genome-wide association study is largely determined by sample and effect 
size. (this thesis)

3. There should be no place for competition in science. The collaboration between research 
groups enforced by genome-wide association studies to increase sample size and replicate 
results should be welcomed. (this thesis)

4. Common genetic variation explains less of the differences in disease or trait heritability 
than was anticipated.

5. To cure HIV-1 infection the viral reservoir needs to be eradicated.

6. Talking about good or bad genes does not do justice to a large part of the remaining 
DNA.

7. The best way to ensure a long and healthy life is to carefully select your parents. (Stephen 
R. Spindler)

8. Do not believe those who claim that we cannot change nature; nature ís change. (rat 
Remy in the movie Ratatouille)

9. The most significant reward for a researcher is the contribution, how tiny it may be, to the 
unveiling of the divine. However, at some point we will realize that we are too small to 
understand the big picture.

10. To my mind, the life of a lamb is no less precious than that of a human being. (Mahatma 
Gandhi)

11. For as long as men massacre animals, they will kill each other. Indeed, he who sows the 
seed of murder and pain cannot reap joy and love. (Pythagoras)

12. The risk to offend should never limit freedom of speech.

13. It is a misconception to think that the parliament should be a reflection of society.

14. The mind is like a parachute, it only works when it is open. (Frank Zappa)

Sebastiaan Bol

Amsterdam, 2011




