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EPILOGUE 

Dit proefschrift is een bundeling van de bevindingen, die het onderzoek in 

SriKandi tot nu toe heeft opgeleverd. Veel mensen hadden hun hart verpand aan 

dit omvangrijke project. Zelf ben ik helaas nooit in SriKandi geweest. Het bizarre 

is dan natuurlijk, dat juist mij de eer te beurt viel om uiteindelijk orde in de grote 

hoeveelheid gegevens te scheppen en veel van de resultaten aan de 

internationale literatuur toe te vertrouwen. Mijn voeling met dit onderzoek heb ik 

gekregen door de verhalen, de plaatjes en mijn werk aan het materiaal. 

Door mijn werk aan dit onderzoek heb ik heel veel geleerd. Het heeft ons als 

afdeling veel kennis van klinisch onderzoek gebracht. 

Een zo groot project komt natuurlijk alleen tot stand, als veel mensen 

samenwerken. Bij het tot stand komen van dit proefschrift, heb ik mij dan ook 

door velen gesteund geweten. Een aantal wil ik hier met name noemen en 

bedanken voor alles wat ze gedaan hebben. 

Klaas-Jan, lieve papa, je bent er niet meer bij, nu de voltooiing van dit 

proefschift een feit is. Jij was een voorbeeld van levensvreugde en 

doorzettingsvermogen. Dat legde de basis voor al mijn werk. 

Sjookje, lieve mama, liefde en verstandig zijn, dat gaf je mij mee en dat was wat 

mij tot een onderzoeker maakte. 

Lieve Marian, wij leiden samen een bijzonder leven, waarin jij de spil bent, die 

mijn escapades mogelijk maakt. 

Lieve Stella en Jesper, jullie onbedorven liefde voor het leven helpt mij op de 

moeilijke momenten. 

Ljüfur en Fridur, mijn viervoetige vrienden, jullie hielden mijn hoofd fris. 

Prof. dr. U. van der Velden, beste Ubele, jij gaf mij in de afgelopen elf jaar de 

ruimte om op mijn eigen manier mijn plaats binnen de afdeling in te vullen en je 

gaf daarbij je zielekind aan mij in voogdij. Ziehier het resultaat in boekvorm. Ik 

hoop, dat we nog lang van onze samenwerking mogen genieten. 

Dr. G.A. van der Weijden, Fridus, onafscheidelijke makker, met jouw te werken 

is een groot voorrecht in mijn leven. 

Dr. A.J . van Winkelhoff, beste Arie-Jan, jij was mijn steun in de wondere wereld 

van de dierkens onder het tandvleesch. Het werk van jou en jouw staf maakte 

deze unieke versmelting van kliniek en microbiologie mogelijk. 
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EPILOGUE 

Ir. A.A.M Hart, beste Guus, stille vennoot, mijn leermeester in de macht van het 

getal. Nooit was een vraag je teveel, altijd was er tijd voor een advies of een 

suggestie. Jij hebt mij de vaardigheden geleerd om dit materiaal te bewerken. 

Dr. E.G. Winkel, beste Edwin, meter, clinicus, criticus. Jouw commentaar 

tijdens het schrijven van de stukken hield mij scherp. 

Dr. F. Abbas, beste Frank, wetenschap en dagelijkse realiteit in één persoon. 

Dankzij jou bleven onze stukken ook voor de lezer begrijpelijk. 

Dr. M.M. Jansen-Danser, lieve Monique, jij bent in onze kamer de twee benen 

op de grond van het leven. Jouw heldere kijk op de dingen maakt onze groep tot 

iets heel speciaals. 

Prof. dr. W. Beertsen, beste Wouter, als student achter het microscoop op jouw 

kamer ontdekte ik de lol van wetenschap. 

M. Piscaer en Y. IJzerman, lieve Mahé en Yvonne, soms wat invoeren, soms 

een boel referenties en heel veel gezelligheid. 

E. Reijerse en C.M. Snoek, lieve Esther en Ineke, jullie zijn alweer even weg. 

Jullie voerden alle gegevens van het tweede onderzoek in in de computer. 

G.N. Wolffe, MSc, beste Gordon, jouw bijstand bij het schrijven kon ons 

behoeden voor 'linguistic neglect'. 

L.A. Sczaniecki, beste Leszek, het eerste wat aan dit boekje opvalt, is de fraaie 

omslag die jij ontwierp. 

Dr. H. Oosting, beste Hans, jij wist de statistiek zo in woorden te verpakken dat 

het als een aangenaam gerecht klonk, waar ik nog geen genoeg van heb kunnen 

krijgen. 

J. Groven, beste Jaap, ik vind het leuk dat jij nu naast mij zit, terwijl ik dit keer 

probeer de goede koers te houden. 

Drs. H.M.T. Christiaans, beste Herman, ik heb je er lang mee aan het lijntje 

gehouden en nu sta je als paranymf naast mij. Zo ben ik ook eens begonnen. 

Ben jij de volgende promovendus? 

P. Warren, dear Paul, thank you for your friendship and continuous support 

doing clinical research. 

Aan alle mensen van de Padjadjaran Universiteit en van de theeplantage, lieve 

mensen, een aantal van u heb ik een keer mogen ontmoeten. Mijn oprechte 

dank voor al het werk, dat dit onderzoek mogelijk heeft gemaakt. 
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