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Dankwoord d 

"But"But will  we actually be able to sit through it? .... Or is it one of these 
thingsthings where we have to be reverent because we're in the presence of greatness 
butbut we're really all sitting there determined to be the first ones out the door so 
wewe can get a taxi?" 
Underworld,Underworld, Don De Lillo. 

Zoalss de meeste lezers van dit proefschrift heeft u voor de uitgang gekozen. 
Opp deze plek zet ik graag nog even mijn voet voor de deur om een aantal 
mensenn te bedanken voor hun bijdrage aan de tot stand koming van dit 
proefschrift. . 
Allereerstt mijn ouders, lieve Els en Wulfert, julli e liefde voor ons en enthou-
siasmee voor lezen, ratio en bovenal julli e vak is een enorme bron van inspi-
ratie.. De afgelopen jaren ben ik langzaam naar het gemiddelde van julli e 
beidenn gedreven (psycholoog + wetenschapper/2 = arts-onderzoeker). 
Mij nn broertjes, lieve Jens en Pieter, het zij julli e vergeven dat julli e allebei 
juristt geworden zijn. We zijn denk ik het levende bewijs dat het gewoon 
gezondd is als je elkaar als kind de hersens in slaat, ik hoop nog eindeloos met 
julli ee (én met Eem en Delphine) te borrelen. Penne, twaalf jaar bij elkaar in 
dee klas gezeten en niet alleen veel mooie dingen meegemaakt maar ook 
twaalff  jaar spijkerharde discussies gevoerd (ik weet nog steeds niet wie van 
onss eigenwijzer is) - reviewers zijn een makkie vergeleken bij jou. Binnenkort 
eindelijkk de vriend-broer transitie? Steven, als groencommissaris wist je 
niett echt indruk op me te maken, als grote vriend des te meer. Huisgenoot, 
studiegenoot,, reisgenoot en onderzoeksgenoot, ik hoop dat we nog veel 
meerr zullen genieten. Lieve Mart en Marie-José ("schoonouders") julli e 
oprechtee interesse en betrokkenheid is een belangrijke steun geweest tijdens 
m'nn promot ie onderzoek, het is altijd weer heerlijk om bij julli e in 
Breukeleveenn op vakantie te komen. 

Meerr direct met dit proefschrift verbonden zijn mijn oom Leendert Krol en 
Hanss Büller. Dankzij hen is het allemaal voor me begonnen. Hun liefde 
voorr Boston zorgde er voor dat ik om volstrekt opportunistische redenen 
(well  nog even opgezocht wat DNA ook al weer was) in Hans' eigen roem-
ruchtee Holland-Amerika onderzoekslijn naar de bean-town vertrok. Daar ben 
ikk zoals zovelen voor en na mi) dankzi) Steven Krasinski definitief voor de 
basalee wetenschap gevallen en meer specifiek voor darmceldifferentiatie. 
Stevee thank you for introducing me to the joy of science and our daily mor-
ningg sessions! (I'l l never make an "ass out of you and me"). 
Naa mijn co-schappen vond ik in mijn zoektocht naar een mooie onder-
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zoeksplekk tijdelijk onderdak bij Kristien Tytgat en Jan Dekker. Een heel mooi 
halfjaarr en ik ben blij dat onze vruchten daarvan het eerste hoofdstuk van dit 
proefschriftt vormen. Vervolgens kwam ik hoe ik het ook wende of keerde bij 
Sanderr van Deventer terecht. Sander, waarde promotor, ik heb de mooiste 
plekk gevonden die ik me had kunnen wensen. Jij hebt van de Experimenteel 
Internee een wetenschappelijke speeltuin gemaakt waar volop de mogelijkheid 
wordtt geboden om hoog in het rek te klimmen en er weer hard uit te vallen. 
Eenmaall  op de grond is het enorm goed te weten dat jij altijd achter ons staat 
voorr de pleister op de wonde, of dit nou om strubbelingen met de NVGE gaat 
off  met de editors van Gastroenterology. Misschien wel de belangrijkste 
redenn dat ik na mijn -zeer korte- (zie ook het proefschrift van J CH 
Hardwick)) gesprek met Sander ("shoot") geen seconde meer hoefde te twij -
felen,, was omdat daar plotseling Maikel Peppelenbosch rond bleek te lopen. 
Bestee Maikel, waarde co-promotor en inspirator, met je naar later bleek 
gebruikelijkee enthousiasme stond je me het LPS project uit te leggen. Ik voel-
dee me meteen op m'n plek bi) jou en dat is in de afgelopen vier jaar altijd zo 
gebleven.. Het feit dat de LPS receptor waar ik naar opzoek zou gaan een 
maandd later gekloond werd, heeft het Gasthuis een goede omzet opgeleverd 
enn ons veel ideeën. Van die ideeën hebben we een fractie uit kunnen werken 
maarr we hebben gelukkig nog vele jaren om hier samen mee door te gaan. Je 
hebtt in de tijd dat ik voor jou werk een enorme groep weten op te bouwen en 
ikk vind het ongelofelijk hoe je toch elke keer weer volledig overzicht weet te 
houdenn over de vele uiteenlopende onderwerpen waar we aan werken. 
Dann ben ik natuurlijk aangeland bij de enorme lijst van collegas waar ik de 
afgelopenn vier jaar mee heb door gebracht. De lijst (oud)analisten en mede 
(oud)AIO'ss van binnen en buiten de afdeling die ik zou moeten bedanken is 
enormm en dus te lang. Maar Henri V. maak je geen zorgen, ik ga je toch 
noemenn en wel samen met Bernt en James, mijn collegas van het eerste uur. 
Samenn hebben we door alle mooie en teleurstellende momenten heen gezeten. 
Henri,, om dan maar met jou te beginnen ik heb bewondering voor je serieuze 
benaderingg van de wetenschap en geniet altijd weer van je soms wat zwart-
galligee kijk op de zaken. Bernt, unique supererimus! Dispuutsgenoot, huis-
genoot,, promotiegenoot en nu straks weer samen op het OLVG en AM C (of 
komm je niet naar de Gastro?). James, ook al heeft iedereen er altijd de mond 
vann vol, je bent een van de weinigen die echt translationeel onderzoek doet, 
nooitt het cricket kijken met patiënten uit het oog verloren. Ik heb het 
geweldigg gevonden om de kans te krijgen om samen met jou ons GE onder-
zoekk te kunnen opzetten waarbij we elkaar voortdurend hebben kunnen 
aanvullen.. Verder ben ik veel dank verschuldigd aan de studenten die met me 
gewerktt hebben, Danielle, Berber, Cuiping en Jeroen. 
Tijdenss mijn onderzoek op de afdeling heb ik een enorme steun ondervonden 
vann een paar bijzondere mensen van daarbuiten. First and foremost: Drucilla 
Roberts,, dear Drucilla, pathologist, scientist, farmer and interior decorator 
(II  still don't know in what order). Luckily I got it in to my head to visit you 
onn my way to Manelle in New York, the start of our overseas collaboration. 
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II  had an excellent time those few months in your lab during my chick 
embryologyy masterclass. As most people that know you, I'm impressed by 
thee enormous hospitality and generosity you (and Nick) show to the peop-
lee around you. It was a privilage to work with you and the members of your 
team:: Corinne, Sarah and Pascal. Dit alles was nooit zo'n mooie tijd gewor-
denn als ik daar niet bij Herbert van Wering, de meest recente telg van de 
Büller-boomm onderdak had gevonden. Beste Herbert ik ben blij dat je in 
Nederlandd terug bent en ik hoop dat we samen met Inge en Sanne nog vele 
biertjess mogen doen. IFOP rules! Bij mijn thuiskomst was er Maurice van den 
Hofff  die me zonder beperkingen toeliet tot de domeinen van zijn mooie 
groepp bij de Anatomie (Sylvia dank voor de buitenschoolse opvang van de 
meestt concrete resultaten van dit onderzoek tot nu toe). Dana, helaas zijn 
m'nn zebravisproeven nooit het embryologisch stadium ontgroeid. 
Desondankss heb ik het een eer en een groot genoegen gevonden om je 
mogenn te leren kennen. Ik bewonder je om je inzicht in en liefde voor de 
wetenschap.. Professor Ten Kate en professor Offerhaus van onze afdeling 
pathologiee ben ik zeer erkentelijk voor hun belangrijke steun aan vrijwel elk 
hoofdstukk in dit proefschrift. 

Tenslotte,, lieve Mariëlle, dankzij jou is het zo makkelijk om alle voortdurend 
mislukkendee proeven te doorstaan. Ik ben blij dat we de Uiterwaarden ont-
studentikoostt hebben. In de tijd dat ik dit proefschrift bij elkaar heb gepi-
peteerdd ben je niet alleen afgestudeerd maar heb je je ook nog door de waan-
zinnigee selectie procedure van BZ weten te worstelen. Het is heerlijk om zo 
trotss op je te kunnen zijn. 
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