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Dankwoord d 



Lezer,, l slaat nu het dankwoord op van her proefschrift van Bibi van Montfrans. L' 

heeftt het proefschrift eindelijk bijna uit, en als U goed gelezen heeft, weet L", na de 

voorgaandee honderd? evenennegen tig bladzijden, alles van II ,-10, gendierapie en 

chronischee dannonrsteking. L" rekt zich nog eens uit en legt uw voeten op de bank. Want 

nuu komt, hoopt L', de persoon achter de auteur aan het woord. Waarschijnlijker is echter 

datt r net de enveloppe heeft opengemaakt, even heeft uitgezocht welke van de 

verschillendee hoofdstukken al zijn gepubliceerd en daarna direct naar het dankwoord 

heeftt gegrepen. Ik wd L' dan ook onverwijld bedanken, want wie weet heeft l.' wel heel 

ergg geholpen bij het tot stand komen van dit proefschrift of heeft L.' mij , vanaf de zijlijn , 

200 nu en dan bemoedigend toegesproken. L" kunt nu besluiten niet verder te lezen, maar 

L'' bent vast nieuwsgierig en l" laat zich verleiden om mij te vergezellen op mijn laatste 

dagg in het Academisch Medisch Centrum, zodat ik V kan voorstellen, en zelf afscheid 

kann nemen van al die anderen die bij mijn onderzoek betrokken zijn geweest. 

Dee zon komt net op, er is geen regen voorspeld, en we gaan dus met de fiets van 

mijnn huis in Amsterdam Üud-West naar het Academisch Medisch Centrum in 

Amsterdamm Zuid-Oost. We passeren de Utrechtse brug en de Amstel wenst ons mistig 

goedemorgen.. We proberen om niet door het rode licht te rijden. Het fietspad leidt ons 

langss volkstuinen, kippen en hanen, bulldozers en werklieden die kabels aanleggen. Bij 

Piett de Fietsenmaker stallen we de fiets. 

Allereerstt hebben we een afspraak met Sander van Deventer, mijn promotor. Hem 

gaann we bedanken omdat hij mij in staat heeft gesteld vier jaar lang wetenschappelijk 

onderzoekk te verrichten, voor alle inhoudelijke suggesties en het kritisch lezen en 

becommentariërenn van de verschillende versies van mijn dissertatie. Daarvoor en voor 

zijnn onverwoestbare, bemoedigende optimisme over het welslagen van mijn project ben 

ikk hem zeer erkentelijk. Vervolgens gaan we naar de kamer van mijn co-promotoren. 

Anjee te Velde heeft mij ingewijd in de wereld van de pipetten en de incubatoren, en mij 

consciëntieuss begeleid bij mijn eerste passen op het steile pad van de wetenschap; 

Marisoll  Rodriguez Pena heeft de verantwoordelijkheid gedragen voor het virologisch 

gedeeltee van mijn onderzoek. Beiden ben ik veel verschuldigd. Dan op naar het 

laboratoriumm Kxperimentele Interne Geneeskunde. Daar hebben Nita Ladiges, en later 

Ingee Pronk mij vertrouwd gemaakt met de technische aspecten van het uitvoeren van 
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proeven.. Daar ook hebben Joost Daalhuizen en Ingvild Kop onze dierexperimenten 

kundigg begeleid. In de bomvolle AlÜ-kamer, waar ik achter in de hoek het rustigste want 

tochtigstee plekje had, treffen we de leden van de onderzoeksgroepen Inflammatoire 

Darmziekten,, Signaaltransducrie en Infectieziekten. Met hen kon ik van gedachten 

wisselenn over het soms wat eentonige tète-a-tête met mijn muizen en hun cellen. Deze 

omgangg met vertegenwoordigers van de menselijke soort heeft voor doorgaans welkome 

afleidingg gezorgd. Op de afdelingen celbiologie, experimentele hepatologie, gastro-

enterologie,, nucleaire geneeskunde, pathologie, virologie, de Medical Research BV, het 

GDIAA en Amsterdam Molecular Therapeutics zien we al die anderen die (bewast of 

onbewust)) hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Ons bezoek 

heeftt al lang geduurd en het Nederlands Kanker Instituut, het Vrij e Universiteit Medisch 

Centrum,, her Kennedv Instituut in Londen, Ferring in Kopenhagen en Canji in San 

Diegoo dank ik daarom vanaf hier voor de samenwerking en de geleverde reagentia. 

Buitenn hangt de zon vermoeid boven de A2. Het is tijd om het Academisch Medisch 

Centrumm achter ons te laten. Als wc nog één keer omkijken, lichten de rode letters fel op 

enn steekt het bonkige silhouet scherp af tegen de lucht. Op weg naar huis vertel ik U over 

mijnn vrienden en familieleden, zonder wie ik minder had genoten van de verschillende 

statiess van deze tocht. Samen met de andere oprichters van de vereniging voor arts-

onderzoekerss ontdekte ik hoe leuk het is om als medicus onderzoek te doen. Mij n 

vriendenn zorgden ervoor dat dit geen vieren twin tig- uurs taak werd. In het bijzonder 

warenn dat Femke Stoelinga en mijn boezemvriendin, Moira Muller. Marijke van 

Montfranss probeerde mij onvermoeibaar, ondanks het keurslijf van het medisch jargon, 

leesbaarr Engels te laten schrijven. Mij n ouders, Gert en Manet, hebben mij de weg 

gewezenn en zijn vaak een eindje met mij opgefietst. Door hun gedrevenheid en 

enthousiasmee zijn zij voor mij een voorbeeld. 

Bijj  de ingang van mijn huis laat L" mij achter. Onze wegen scheiden zich nu. L gaat 

weerr terug naar bladzijde 1 van her proefschrift en begint aan de serieuze lectuur. Ik ga 

naarr binnen en voeg me, zoals het een vrouw na doorstane beproevingen betaamt, bij de 

mann van mijn leven, mijn toekomstige echtgenoot, Hein. Hij rekt zich uit en legt zijn 

voetenn op de bank. Hij kan het proefschrift zo langzamerhand wel dromen, alleen het 

dankwoordd kent hij nog niet. 
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