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Dankwoord

Dankwoord

Ik heb een ontzettend mooie onderzoekstijd gehad en daar hebben veel mensen aan bijgedragen. 
Collega’s, analisten en diegenen die misschien geen idee hebben wat ik in die jaren gedaan heb 
maar met wie ik wel heel gezellige tijden gehad heb: DANK!

Allereerst natuurlijk mijn promotor Tom van der Poll. Tom, onderzoek doen bij jou is een feestje! 
Dank voor al het vertrouwen en vrijheid die je me gegeven hebt om mij te laten doen wat ik wilde. 
En wat heb ik ontzettend veel van je geleerd! Ik bewonder je talloze talenten en je performance in 
de Seoulse karaokebar. 

Ype de Jong, het is al weer lang geleden, maar jij bent degene die mij als eerste enthousiast heeft 
gemaakt voor onderzoek. Tussen onze coschappen door zat jij steevast in Boston bij je muizen. 
Menig maandagochtend hield je – weer terug in Nederland - een ADHD-achtige monoloog over 
wat je allemaal in Boston gedaan had. En dat je daar snel weer naar terug moest. Ik wist niet altijd 
waar je het over had, maar wel dat jij ontzettend gedreven was. Ook was jij het die mij tipte over 
Tom, “die kun je ’s nachts wakker bellen als je het maar over verse data of Toll-like receptors hebt.” 

PapaLex, dank voor je steun op het lab, bij de vrijwilligersstudie en dat je deur altijd open staat 
voor een praatje. Frappato Kees, ik ben onder de indruk van jouw eindeloze kennis over en passie 
voor signaaltransductie pathways, stolling en paling vissen in het Amsterdam Rijnkanaal!

Marcel Levi, Peter Speelman, Johannes Roth, Dirk Gouma, Evert de Jonge en Paul-Peter Tak 
wil ik graag hartelijk bedanken voor het zitting nemen in mijn promotie-commissie en voor het 
kritisch doornemen van het manuscript.

Dear Thomas Vogl, Johannes Roth and Dirk Foell: thank you for the fruitful and pleasant 
collaboration! It all started in Milan where I was impressed by Johannes’ presentation. I enjoyed 
the visits to your lab in Muenster (the S100 lab), the dinners and discussions. Thomas, it is a 
pleasure to work with you. I hope we will continue working together.

Kevin Tracey and Huan Yang, thank you for the warm welcome in your lab in New York and for 
our HMGB1 collaboration. 

Akitoshi Ishizaka, dear Toshi, thank you for measuring “sticky” HMGB1 which does not let itself 
detect easily. Fortunately I did not go to prison after quite some effort to convince authorities 
when they once got suspicious about a dry ice package I sent to Tokyo.

Angelika Bierhaus and Ann Marie Schmidt, the two RAGE queens, my heroes. I thank you both 
for sharing your RAGE tools with me.



Pierre-François Laterre, Marja Boermeester: we were very happy with your precious patient 
samples: thank you! Baron van Till en Suzan van Veen: jullie hebben de vele samples van de 
RELAP patiëntenstudie verzameld wat een enorme klus geweest is.

Sandrine Florquin, dank voor je hulp en mooie PA-plaatjes, het oog wil ook wat en dankzij jou en 
Regina is dat gelukt. Regina, wat heb jij ontzettend veel coupes voor me gesneden en wat was ik blij dat 
de RAGE kleuring uiteindelijk liep! Daarmee heb je aan veel hoofdstukken een bijdrage geleverd. 

Joost D. (je administratie laat te wensen over wat je compenseert met je flexibiliteit en eindeloze 
bereidheid om te helpen) en Marieke t. B. (tof wijf met stoere tatoes en Oilily handtasje): jullie zijn 
mijn steun en toeverlaat bij mijn muizenproeven, hele dagen, soms ’s nachts, altijd goed gezelschap! En 
erg gezellig dat jullie met mij mee gingen naar Muenster. Marleen, top dat jij op het laatst blotjes deed! 
Joost Meijers, ik had bij jou nooit veel woorden nodig om TATc en D-dimeer door de dames van jouw 
hemostaselab te laten meten. En dat nog geaccrediteerd ook . Marianne, Wil: super! Kamran, het 
was prettig met je samenwerken! Arnold Spek, helaas is het me niet gelukt om muizen-tissue factor 
te FACS’en waardoor ik onze weddenschap verloor. Ik mag je erg graag en wens je veel succes met je 
“stollings”lab! Jennie (FACS-moeder van het lab) en Petra, dank voor al jullie hulp bij het FACS’en 
en voor de regie van de vriezerruimtes! Dat “je geen vriezerla op het hele lab open kan doen zonder 
samples van Van Zoelen tegen te komen” (JBP) was waarschijnlijk niet eens heel overdreven. Anita, 
wat een fijne en hardwerkende analist ben jij. Dames van het secretariaat: Heleen, Suzan en Monique, 
dank voor de ondersteuning en Monique J. voor het regelen van alle bestellingen. De computerboys 
Piet, Eric en gabber Hubert: redders in nood bij pc-probleempjes. Maikel Peppelenbosch: alhoewel ik 
er niet een van de Peppels was, heb ik wel van de etentjes en borrels kunnen genieten.

Mijn collega aio’s en met name de Tommies, dank voor al jullie gezelligheid in het lab, bij het  
borrelen en de congresreisjes van Muenchen tot Seoul! En voor het doen vergeten van mislukte 
proefjes. De oude garde Roos, Bas, Sylvia, Cathrien, Goda, Koen (leuk dat we samen het RAGE-
influenza projectje deden) en David van Westerloo; bij mijn labdebuut hielp jij me op weg in de 
“sexy wetenschap” (Fan Soeluh, zijn wel al beroemd?). Mijn eerste kamergenoten Lois motormuis 
(gewoon wetenschapper blijven), Martijn (de man van de 8 (?) LPS vrijwilliger studies), Michiel 
Steeg (onze sugar boy, zou een goed cabaretduo met Marcello vormen) en Nico (Schrik van Ede, 
never a dull moment). Later bewoonden we F0-117 met: Ilona Giebelen: bench buddy, Hianie: 
veel plezier in het buitenland straks!, Markie Mark Scooter Dessing: wat leuk dat jij nu ook met 
RAGE, S100 en HMGB1 werkt, en Jaco (in mijn herinnering hebben we een week lang naar 
jouw zoekgeraakte muis gezocht). Onze enige echte Hazes fan Mazzzzja, Joost – vamos a la playa 
– Wiersinga (ik snap ook niet hoe het kan dat we nog geen RAGE meets Burkhulderia project 
gestart hebben) en M. Fokke Bijlsma (life is all about Hedgehog en Alfa Romeo’s). Kéren: merci 
pour la visite à Paris. Joppe: ik verwacht een krantekop met “Hovius cures Lyme’s disease“. Achmed 
A., erg leuk dat jij het onderzoek voortzet! “Nieuwe” aio’s Jolanda, Liesbeth, Floor, Arjan, Jan-
Willem, Miriam, Wytske en anderen: welkom op een leuk lab.
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Dank ook aan mijn Hilversumse en mijn huidige collega’s. Mede dankzij jullie heb ik het ontzettend 
naar mijn zin. Douwe Biesma, Edith ter Braak en Gerlof Valk dank ik voor een fijne plek. Het C2Oost 
herenpanel; helaas heb ik als C2Oost assistent weinig dinsdagochtendsessies meegemaakt.

Judith (“samen wijn drinken is olie voor de vriendschap”): wat fijn dat ik je ken! Lea, Sebas en 
Tjonki: onze vriendschap gaat lang terug. Wat leuk dat we elkaar na al die jaren nog zien! Alet 
(grootste zonaanbidder die ik ken), Sas (jij bent ook bijna zover) en Regje (eindelijk hebben wij ons 
ingeschreven voor NY in november!): dank voor de vriendschap, gezelligheid en vakantiereisjes. 
Daniёlle, ik hoop dat we nog vaak samen wijntjes gaan drinken. Michael, how charming can a man 
be. It’s good to have you as a friend. Sander v. L.: nadat ik - een week na jou - gepromoveerd ben, 
kunnen we uitzien naar ons gezamenlijk feest!

Joost Aalberse and Arash Ronaghy, our biking trip from Amsterdam to Rome was amazing! We 
made this plan during a night in “een foute tent op de Zeedijk”. I could not imagine better biking 
partners as you two guys! Arash, I have never had so many nicknames in such a short time. I hope 
to finally visit Marjan and you in Boston. Joost, ik wens Maaike en jou veel geluk saampjes en veel 
succes bij jouw promotie.

Wintersport- en borrelcluppie bedankt, skieёn en borrelen met jullie is altijd weer top! 
Oud-teamgenoten; gezellig om jullie nog steeds te zien. Sommigen niet meer zo snel als toen, 
maar ik ken jullie dan ook nog van onze piekperiode ;-).

Lieve Jan, ik dank jou voor het vele moois dat je me gegeven hebt. Ik heb erg genoten van onze tijd 
samen.

En dan mijn paranimfen. Machiel Janssen. Machel, ik leerde jou kennen op de middelbare school 
en met je humor, creativiteit en no-nonsense mentaliteit mocht ik je meteen. Hoop je nog lang te 
blijven zien en leuk dat je mijn paranimf bent! En ik vind natuurlijk dat je terug naar Amsterdam 
moet komen.
Mijn andere paranimf Marcello, “zonder wrijving geen glans”. Ik heb genoten van je humor, 
je heerlijk roze powerpointdia’s, je briljante imitaties waarbij niemand gespaard blijft en je 
operagezang in het PCR-hok of in een kerk. Je bent een slimme kerel met een kritische blik en 
altijd quick with a joke. Hoop dat onze vriendschap nog lang duurt.

Mijn ouders, Liset & Milan (zus: Van Zoelen en Van Zoelen advocaten is er niet meer van gekomen) 
en Maarten & Linda (wat leuk dat mijn grote broer onlangs vader is geworden): dank dat jullie er 
altijd voor mij zijn. En wat zijn mijn nichtje en neefjes Yente, Yulian en Kevin geweldig!

Pap en mam: dank voor ALLES.




