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Eindelijk is het dan zover! Het is af! Hiervan genieten gaat natuurlijk niet zonder stil te staan bij 
de mensen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift: 

 
Allereerst wil ik Friso Postma, Annemiek de Melker, en Jannie Borst (NKI) bedanken voor de 

mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te doen bij het NKI. Na eerdere negatieve ervaringen 
hebben jullie mij laten zien dat integere wetenschap wel degelijk mogelijk is. Deze NKI periode heeft 
mij in staat gesteld vervolgens promotieonderzoek te doen. 

Geachte leden van de promotiecommissie (Prof. Yazdanbakhsh, Dr. Appelmelk, Prof. 
Kapsenberg, Prof. van der Poll, en Prof. Roos), dank voor de bereidheid dit proefschrift op zijn 
wetenschappelijke merites te beoordelen.  

Beste Lucien, ik ben je dankbaar voor de gelegenheid promotieonderzoek te doen bij Sanquin. Bij 
jou staan integriteit en de echtheid van onderzoeksdata voorop, dat waardeer ik enorm. Jouw kritische 
blik was verrijkend, daar heb ik veel van geleerd. Van jou heb ik als geen ander geleerd hoe je 
kritisch naar proeven en onderzoeksdata kunt kijken. Deze kritische kant had natuurlijk ook zijn 
keerzijde: tegenstrijdige resultaten leidden steevast tot vervolgonderzoeken om de waarheid boven 
tafel te krijgen. Deze waren stuk voor stuk wetenschappelijk gezien interessant en leidden vaak tot 
interessante ideeën en inzichten, maar niet altijd tot een voor een proefschrift bruikbaar resultaat. Ook 
hier heb ik veel van geleerd. Pas heel laat kwam ik erachter dat wanneer ik het niet met je eens was en 
daar duidelijk stelling in nam, we de beste werkbesprekingen hadden. Jouw kritische begeleiding 
heeft me gevormd. 

Piet, als ik jou toch niet had gehad. Je hebt me ingewerkt in de technieken en infrastructuur van 
het moleculair-biologische en Pichia-werk. De nog bij weinig mensen bekende wet van Muddy (niet 
te verwarren met de wet van Murphy) is hierbij veel toegepast. Later heb je me erg geholpen door 
stukken van me te reviewen. Als ik al dacht dat mijn Engels erg goed was, wist je met jouw Pietje-
precies taalgevoel altijd wel een onverkwikkelijkheid uit m’n teksten te halen. Ik waardeer het enorm 
dat jij één van mijn paranimfen wilde zijn. Jouw plotseling overlijden is als een donderslag bij heldere 
hemel aangekomen en betekent een grote klap voor al je vrienden en collega’s bij Sanquin. En, nu zal 
ik nooit weten wat die toegezegde vileine grap was die je nog voor me in petto had. 

Ingrid, wat begon als louter rookmaatjes eindigde in samen proeven doen en proeven bespreken. 
Jouw energieke aanpak en doortastende houding hebben mij voor fouten behoed en heel snel tot het 
leukste artikel in het proefschrift geleid. Ik ben ontzettend blij met je als paranimf.  

Els, je bent de motor van de afdeling Immunopathologie. En niet alleen door al het cellulaire en 
ELISA werk. Jouw proevenboeken vormen de harde schijf van Lucien en zijn een leidraad voor de 
afdeling. Hoe vaak Lucien of ik niet bovenop jouw bureau hebben gestaan om in jouw 
mappenbestand op de plank te kijken hoe het nu met die ene proef uit het verre verleden was 
afgelopen en welke consequenties dit had voor de interpretatie van recente proeven. Zonder jouw 
hulp was dit proefschrift niet tot stand gekomen. 

Rishi, afgezien nog van het moleculaire TLR2 voorwerk dat je gedaan hebt, wil ik je bedanken 
voor alles wat ik van je heb geleerd. Vooral jouw inspanningen hebben ervoor gezorgd dat ik, als a-
technisch persoon, niet meer bang ben voor onnavolgbare apparaten zoals HPLCs of grote kolommen.  
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Marja en Arie-Jan, met jullie hulp heb ik mijn eerste paper geschreven. De eerste Word track-
changes ervaring kan ik mij nog goed herinneren. Jullie enthousiasme en hartelijke samenwerking 
waren erg prettig om mee te maken. Arie-Jan, jouw uitspraak over het vaderschap is één van mijn 
motto’s geworden, en deze geef ik door aan anderen. 

Malcolm, it was a pleasure working with you. Our TLR work and your β-glucan interest were a 
beautiful example of co-stimulation, which resulted in an interesting paper in one of my favourite 
journals. In addition, if there were an award for Americans who superbly use the English language 
you should receive it: every e-mail I received from you forced me to consult an English dictionary! 

Gaudy, het was interessant om vanuit totaal verschillende invalshoeken onze interesse voor TLRs 
te delen. Dank voor al het kweekwerk van deze paardenbloed consumerende, en onzettend stinkende 
orale bacteriën. Zonder deze monsters waren hoofdstuk 4 en 5 niet ontstaan. 

Alle mensen uit het U110 lab (Angela, Anja, Anneke, Dorina, Hanny, Irma, Margreet, Marja, 
Mieke, Mirjam, Shabnam, en Tineke) wil ik bedanken voor de prettige samenwerking. Er werden 
ELISAs voor elkaar gedaan, PCRs ingezet, culturen, cellijnen en hybridoma’s doorgezet, en 
chemicaliën uitgewisseld.  

Mijn mede-AIO’s Diana en Yuri, veel dank voor de support voor en het overleg over het 
submitten van papers en het afronden van het proefschrift.  

Marieke en Dörte, dank voor jullie betrokkenheid en telkens weer getoonde interesse, ook nadat 
ik niet meer op de afdeling werkte. 

Mijn ex-kamergenoten Piet, Sacha, en Henk: dank voor de vele inhoudelijke discussies. Maar 
bovenal dank, ook aan joker Steven, voor de vermakelijke monologen tijdens de lunch. Over de 
meedogenloze Mozart (Wilders), over trik-trak naar Irak (de Irak oorlog van Bush als opzettelijke 
verwarring met de signaleringscascade van toll-like receptors, Trif-Traf-IRAK), en over de vraag of 
de hersteloperatie van het maagdenvlies van jonge moslimmeisjes nu wel of niet in het 
ziektekostenverzekeringspakket moest worden opgenomen.  

Fatima en Kaoutar, dank voor de service en ondersteuning bij de communicatie met het AMC en 
de promotiecommissie tijdens de laatste fase. 

Van mijn huidige divisie heb ik tijdens de laatste schrijffase de support van Elise, Marjon, Paul, 
Rachel en Valerie zeer gewaardeerd. 

 
Lieve Muriel en Rubia, het is voorbij dat ik twee avonden in de week niet mee-eet omdat ik door 

moet werken aan mijn boekje. En ook nog eens een boekje zonder mooie plaatjes, waarvan ik jullie 
alleen maar ongeveer kon uitleggen waarover het ging. Jullie zullen het later wel begrijpen. Ik vind 
het in ieder geval heerlijk dat jullie bij papa’s feestje aanwezig kunnen zijn. 

Hester, mijn liefste, je hebt alle “ups and downs” meegemaakt. Het doorwerken tijdens de 
weekends. Het gefrustreerd thuiskomen na 12 uur FACSen zonder een positieve hybridoom gevonden 
te hebben. Mijn zorg of ik wel genoeg papers voor een proefschrift bij elkaar kon pipetteren. Maar 
ook: het eerste geaccepteerde paper en het plezier in het schrijven daarvan. Het is onbegrijpelijk dat je 
al die jaren geduld met mij hebt gehad totdat het eindelijk eens af was. Ik ben nieuwsgierig naar wat 
er met ons gebeurt zonder het proefschrift op de achtergrond, en met veel meer vrije tijd voor ons 
tweeën en ons gezinnetje. Daar heb ik zin in!  

 


