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] fankt 
Dankwoord « f I f l i 

Rest mij alleen nog het dankwoord...zonder twijfel het eerst en meest gelezen gedeelte van een proefschrift, 
en de afsluiter van een (soms wat langer dan geplande) periode waarin het promotieonderzoek centraal staat. Zelden tot 
nooit is een proefschrift 't resultaat van de verrichtingen van één persoon, maar het resultaat van het werk van velen. 
Daarom zijn deze laatste woorden dan ook bestemd voor diegenen zonder wiens steun, adviezen en inzet dit manuscript 
er nooit was gekomen. 

In het bijzonder wil ik Han bedanken, mijn co-promotor, voor de bevlogen begeleiding. Je romantische kijk op 
wetenschap heeft altijd zeer tot mijn verbeelding gesproken. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook in de wereld der 
neurotransmitters z'n vruchten zal afwerpen. Erik, mijn promotor, bedankt datje me de mogelijkheid hebt geboden om dit 
onderzoek te kunnen doen, je nuchtere kijk op het onderzoek heb ik altijd zeer gewaardeerd en ik ben blij dat ik ook in 
mijn huidige functie af en toe een beroep kan doen op je encyclopedische kennis van de immunologie. Marco, jou wil ik 
bedanken voor de vele uurtjes pannen, de existentiële discussies over muziek (M: "..nee, Sting is beter..", A: "..nee, 
Rammstein is beter..", GvM:"... maar vlak vooral die Stones niet uit..') en je perfectionistische instelling. Ik ben blij dat je 
me ook bij de verdediging, als paranimf, bijstaat en ik wens je veel succes met je eigen promotie. Mieke, hoewel je 
relatief kort op dit project gezeten hebt is je inbreng tijdens de laatste fase (tussen de k-klussen door) van cruciaal belang 
geweest. Hiervoor mijn dank. De stagiëres Mel P, John, Janneke en Jantien, jullie wil ik bedanken voor je inzet en ik 
wens jullie veel succes bij je eigen (eventuele) onderzoeksloopbanen. Ook de afdeling KVI wil ik bedanken voor hun 
interesse, gastvrijheid en behulpzaamheid op het HlV-lab. In het bijzonder, Hanneke, bedankt voor de discussies en 
opbouwende kritiek die er naar mijn mening aan hebben bijgedragen dat 't onderzoek op het juiste spoor bleef. Tim en 
Ad (die andere antilichaam-spelers' op de 'CTL-mat') ook jullie wil ik bedanken voor de vele vruchtbare discussies en 
technische expertise. En natuurlijk Wen en Faat van 't secretariaat, bedankt voor het vele ondersteunende regelwerk, en 
zoals beloofd (en omdat een proefschrift natuurlijk ook een rare naam is voor iets waar niets te proeven valt), het recept 
voor Mama Labrijn's Hete Sateh-saus: 

4 teentjes knoflook 1 theelepel suiker 
2 middelgrote gesnipperde uien 1 theelepel zout 
2 eetlepels sambal (hoe heter hoe beter) 1 eetlepel vet-sin 
1 pot pindakaas (hoe goedkoper hoe beter) sap van 1/2 citroen 
3 eetlepels ketjap manis kokend water 

Fruit de uien samen met de uitgeperste knoflook in een sauspan op middelhoog 
vuur. Voeg hier 1 dl water aan toe en roer de pindakaas hier doorheen. Breng dit 
geheel aan de kook en voeg ondertussen de overige ingrediënten toe. Verlaag het 
vuur als het kookpunt is bereikt en verdun het geheel met kokend water tot de 
gewenste dikte bereikt is. Serveer het over de sateh met wat gedroogde gebakken 
uitjes. Slamat Makan. 

Natuurlijk wil ik ook alle andere vaste medewerkers, parttimers, kamergenoten, visiting-scientists, studenten en andere 
toevallige en minder toevallige passanten van de afdelingen Immunopathologie bedanken voor alle hulp, gezelligheid, en 
inbreng (op welke manier dan ook) tijdens 'the making of van dit proefschrift. 

Part of the work presented in this thesis was performed in the 'Burton-lab' at the department of Immunology 
of the Scripps Research Institute. I would like to thank all the temporary and not so temporary inhabitants of the Burton 
Lab for making my visits memorable ones. It has been a pleasure working with you guys. I particularly would like to thank, 
Paul, my other co-promotor, for excellent supervision, het mogelijk maken van 'dat extra jaar Amerika' and especially for 
your expertise in writing papers. Dennis, thank you for giving me the opportunity to do this research in your lab, your 
relaxed attitude combined with your high-standard approach to (viral) research have been an example. Pascal, Michael, 
James, Ralph and Maxime. I would like to thank you guys for all the fruitful discussions, helpful suggestions, company 
during congress visits, coffee-runs, squash matches and the numerous co-authorships. Ann. Dawn, Meng, Richard. Rob 
and Darren, thanks for all expert advise, technical assistance, neuts, Fab and antibody purifications during my stays. Also 
Ellen and Christina, I'm grateful to you for taking care of so many things. Additionally I would also like to thank all the co
authors who contributed to the work outlined in this thesis. 
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Veel promovendi storten zich geheel op het werk (vooral als de druk op de ketel staat) en veronachtzamen 
daarbij nogal eens hun privé-leven. Vriendjes en vriendinnetjes, jullie wil ik daarom hartelijk bedanken voor jullie 
medeleven en de diverse catan-, culinair-, concert-, film-, komedie-, kroeg-, pool-, popquiz-, squash- en 
videomarathonsessies die tijdens deze periode hebben gezorgd voor de onontbeerlijke ontspanning. Mogen er nog velen 
volgen. Tjomme en Chiel, jullie wil ik tevens bedanken voor het feit dat jullie mij ook tijdens deze laatste beproeving als 
paranimfen terzijde staan. Mijn familie (aan beide zeiden van de Atlantische oceaan) wil ik bedanken voor alle 
belangstelling, vertrouwen en ondersteuning tijdens de afgelopen jaren. In het bijzonder, oom Ben en tante Zus. bedankt 
voor alle gastvrijheid en steun tijdens mijn verblijven in de U.S. and for providing me with a 'home away from home'. Pa 
en ma, jullie bedankt voor al jullie interesse, medeleven en onuitputtelijke steun (in elke denkbare vorm) door de jaren 
heen. 

Lieve Sanne, ondanks dat onze wegen elkaar niet meer overlappen, wil ik je bedanken voor jouw bijdrage in 
de afgelopen periode. Zonder jouw onuitputtelijk vertrouwen, liefde en enthousiasme was 'dat extra jaar Amerika' lang 
niet zo succesvol geweest. 
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"Blut ist ein ganz besonderer Saft" 
J.W. von Goethe 
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