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Dankwoord 

Vier jaren ervaring met een promotieonderzoek is slechts een korte duur op een heel 
leven. Maar ondertussen is het wel een zeer intensieve en veeleisende periode, opdat 
de voorliggende 150 bladzijden op fatsoenlijke wijze gevuld raken. Enfin, de 
gebruikelijke litanie van de promovendus is hier wederom van toepassing. 
Niet minder clichématig en derhalve net zo waar is de bewering dat een doctorstitel 
verwerven een doorgaans eenzame klus is die je echter nooit alleen klaart. De vele 
in deze dissertatie genoemde namen mogen hiervan getuigen. Zij allen, de beide 
promotores, de leden van de promotiecommissie, de successievelijke co-auteurs, 
alsmede de 'geacknowledgde-den' ben ik daarom uiteraard veel dank verschuldigd. 
Maar er is meer. Om een dissertatie te verwezenlijken zijn vier ingrediënten 
essentieel: materiaal, geld, weergave en, allerbelangrijkst, tijd. 
'Materiaal' dat zijn -niet oneerbiedig bedoeld- alle patiënten die hun medewerking 
verleend hebben. 'Geld' dat was de genereuze bereidheid van Pauline Wertheim en 
Fiebo Ten Kate om hun laboratoria ter beschikking te stellen voor de onmetelijke 
hoeveelheden serologische en histologische bepalingen. 'Weergave' dat zijn de 
artistieke inspanningen van mijn zus Marjoeska voor de omslag en de linguistische 
fijnbesnaardheden van Tony Jones en Anne-Marie. 'Tijd' dat waren de vele avonden 
en weekenden die ik met mijn gezin had moeten doorbrengen en die door Anne-
Marie onvoorwaardelijk en met engelengeduld werden opgevangen. 
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