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Mijnheer de Rector Magnificus, 

zeer gewaardeerde toehoorders, 

 

Wie in het Romeinse Rijk de bof had gehad gepokt en gemazeld te zijn, kon altijd nog griepen dat 

hij de pest kon krijgen.  

 

Deze stelling behorende bij het proefschrift van Frederik Rijkels (1) leek mij een passende 

opening bij een oratie met de titel ‘Gepokt en Gemazeld’ waarin ik u meeneem van onze vroegste 

geschiedenis en die van infectieziekten en vaccinatie, tot aan de uitdagingen van de vaccinologie 

van het heden en toekomst. 

 

Historie infectieziekten: Gepokt en gemazeld  

 

In de moderne industriële samenleving wordt onze afhankelijkheid van andere diersoorten vaak 

flink onderschat. Wij leven in de huidige verstedelijkte maatschappij grotendeels gescheiden van 

agrarische activiteiten en komen daardoor nauwelijks meer in aanraking met landbouwhuisdieren. 

De ontmoeting tussen de gemiddelde stadbewoner en een koe, varken of kip vindt meestal plaats 

in de koeling van de supermarkt, waar de mens het dier aantreft als een vacuüm verpakt stukje 

vlees dat dient als onderdeel van de avondmaaltijd. Hoogstwaarschijnlijk is de 

supermarktbezoeker zich trouwens niet eens meer bewust van de oorsprong van dit voedsel.  

 

Het boek ‘The Burden of Beasts’ van Joanna Swabe (2) handelt over de afhankelijkheid van de 

moderne mens van andere diersoorten en beschrijft de ernstige consequenties ervan. 

Als we teruggaan in de tijd dan was het ongeveer 10.000 jaar geleden dat onze voorouders de 

eerste aarzelende stappen zetten in de richting van het domesticeren, oftewel het tot huisdier 

maken van wilde dieren, en van veehouderij. Dit had een fundamentele omwenteling van de 

mens-dierrelatie tot gevolg, die er op neer komt dat de verhouding jager-prooi veranderde. De 

menselijke aandacht verplaatste zich van het dode naar het levende dier en zijn nageslacht.  

De nieuwe intimiteit tussen mens en dier die voortvloeide uit de domesticatie heeft zoals de 

Amerikaanse historicus William McNeill in zijn boek Plagues and Peoples (3) aantoonde, een 

aanzienlijke invloed op onze gezondheid gehad.  

De mens werd door de intimiteit met het dier namelijk voor het eerst in nauw contact gebracht 

met dierlijke ziekteverwekkende micro-organismen.  
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Kortom, domesticatie heeft de omstandigheden gecreëerd waaronder besmettelijke ziekten van 

dier op mens kunnen worden overgedragen. Dit proces heet zoönose. Het blijkt dat veel 

epidemieën die de mensheid teister(d)en zoals tuberculose, pokken en mazelen hun oorsprong 

vinden in dierziektes. 

  

Besmettelijke ziekten kunnen alleen overleven in vrij grote gemeenschappen. Met andere 

woorden ziekten als mazelen, pokken, tuberculose en kinkhoest zijn gebonden aan wat we 

beschaving noemen, met nederzettingen en omliggende gebieden met veel onderling contact. Uit 

onderzoek is gebleken dat mazelen alleen blijft voorkomen als er constant minstens 7000 

gevoelige personen beschikbaar zijn. Interessant is dat de oudst bekende stedelijke beschaving in 

Mesopotamië uit ongeveer dat aantal mensen bestond.  

We mogen aannemen dat infectieziekten vanaf ongeveer 3000 v Christus hun opmars zijn 

begonnen. Microben kunnen grote invloed hebben op de stabiliteit van menselijke 

samenlevingen. Zo vaagden infectieziekten het Incarijk van de kaart, teisterden middeleeuws 

Europa en houden nog steeds huis in ontwikkelingslanden (2-5). 

 

Historie van vaccinatie ‘ Gepokt’  

 

Het fenomeen immuniteit tegen infectieziekten vinden we voor het eerst terug in de beschrijving 

van de grote plaag van Athene door historicus Thucydides, in 430 voor Christus. Hij merkte op 

dat personen die de ziekte eenmaal hadden overleefd (waaronder hijzelf) de zieken konden 

verzorgen en niet bang hoefden te zijn er nogmaals slachtoffer van te worden (6,7). 

Dit vormt de grondslag van het inzicht om een ‘naïf’ persoon een milde vorm van pokken te 

bezorgen om op die manier levenslange immuniteit te verkrijgen. In het oude China werd rond 

het jaar 1000 al een vorm van immunisatie toegepast door gedroogd materiaal afkomstig van 

korsten van menselijke pokken te inhaleren of in de neus te blazen. Deze techniek werd 

‘variolatie’ genoemd en werd later ook veel toegepast in het Midden Oosten. Variola is de naam 

van het menselijke pokkenvirus. Door een natuurlijke infectie met pokken onstonden eerst 

blaasjes die overgingen in zwerende puisten die vaak blijvende littekens achterlieten, de bekende 

pokdaligheid. Het primaire doel van variolatie was destijds om deze pokdaligheid te voorkomen 

en de schoonheid van de vrouwen te bewaren en niet om levens te redden.  

Hòe variolatie uiteindelijk in Europa terecht kwam is terug te voeren op handel van Turkije met 

het land Arcassia. De mensen die dit land bevolkten waren arm, maar waren echter gezegend met 

een groot aantal mooie vrouwen, die helaas de belangrijkste handelswaar vormden voor de 
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Arcassiaanse economie. Veel vrouwen werden verkocht aan de sultan van Turkije. Door Lady 

Mary Montagu, de vrouw van de Britse ambassadeur in Turkije werd variolatie uiteindelijk 

populair in Groot-Brittannië. Zij had zelf pokken overleefd en maakte kennis met variolatie in 

Constantinopel. In 1718 liet zij haar zoontje inenten.  

 

In 1721 vond de eerste ‘klinische studie’ in Engeland plaats waarbij 6 ter dood veroordeelde 

gevangenen gevarioleerd werden en met vrijheid werden beloond als ze de variolatie en de 

daaropvolgende blootstelling aan pokkenlijders overleefden. De klinische studie verliep goed. 

Variolatie had echter 2 belangrijke nadelen; de met ‘pokken’ ingeente persoon vormde een 

besmettingsbron voor anderen en van de gevarioleerde personen stierf er bijna 2-3 %.       

 

Where are you going, my pretty maid 

I’m going a-milking, sir, she said 

May I go with you, my pretty maid 

You’re kindly welcome, sir, she said 

What is your father, my pretty maid 

My father is a farmer,sir, she said 

What is your fortune, my pretty maid 

My face is my fortune, sir, she said  

 

Dit 18e-eeuws versje brengt ons bij Edward Jenner, een plattelandsdokter uit Berkely, Engeland.  

Jenner zorgde voor een enorme doorbraak op het gebied van infectieziektenbestrijding. Hij had 

geobserveerd dat melkmeisjes uit zijn omgeving een mooie bijna perfecte huid hadden in 

vergelijking met de pokdalige dorpsbewoners.  

Hij ontdekte pokachtige littekens op handen bij boerenmeiden en knechten omdat die tijdens het 

melken in aanraking waren geweest met uiers van met koepokken besmet vee. 

In 1796 voerde Jenner zijn beroemde experiment uit: hij infecteerde de achtjarige James Phipps 

met vocht uit een zweertje op de hand van Sarah Nelmes, die koepokken onder de leden had. 

Twee maanden later schreef Jenner aan een collega: “De jongen is ondertussen geïnfecteerd met 

pokken en dat heeft, precies zoals ik voorspelde, geen gevolgen gehad.”  

Vanuit godsdienstige hoek werd er overigens heftig gereageerd, het inenten van mensen met 

beestenziekten, de lage schepselen Gods zou ontoelaatbaar zijn. De tegenstand ging zelfs zo ver 

dat er spotprenten verschenen van mensen die door de vaccinatie koeienkoppen of hoefjes kregen.  
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Jenner vocht 25 jaar om de gevestigde medische orde te overtuigen van de voordelen van zijn 

nieuwe techniek ten opzichte van variolatie. Het Engelse parlement verbood de variolatie pas in 

1840 en in 1853 werd de vaccinatie verplicht. Het woord ‘vaccinatie’ komt van het Latijnse 

woord voor koepokken, vaccinia. Pas in 1803 werd de term voor het eerst gebruikt. Jaren later 

stelde Louis Pasteur voor om alle inentingen die zijn gericht op bescherming tegen 

infectieziekten, vaccinaties te noemen – ter ere van Jenner (6,7).  

 

Vaccinatie werd populair getuige dit versje uit 1860 (8) 

 

Gerrit, als ge zóó blijft jokken 

Krijgt ge stellig nog de pokken! 

En dat 's uw verdiende loon:’ 

Sprak vrouw Diklijf tot haar zoon. - 

  

‘Kom, kom’ denkt Gerrit ‘'t heeft geen nood 

Mijn koontjes zijn nog glad en rood; 

Dat meent mijn moeder vast verkeerd 

En ook... ik ben gevaccineerd!’ 

 

Het is trouwens zeer aannemelijk dat Edward Jenner de resultaten van een ander onderzoek, 

namelijk van de Nederlandse autodidact Geert Reinders bijgenaamd ‘de Enter’, heeft gebruikt als 

grondslag voor de ontwikkeling van zijn koepokenting in 1796. 

Geert Reinders was als veehandelaar betrokken geraakt bij de weinig succesvolle experimenten 

van de bekende hoogleraar Petrus Camper om een geneesmiddel tegen de verwoestende ziekte 

runderpest te vinden. Reinders deed op eigen initiatief, vaak ten koste van zijn eigen veestapel, 

met veel volharding vervolgexperimenten om de runderpest te bestrijden (8). 

In 1774 vond hij dat koeien die genezen waren van runderpest, kalveren voortbrachten die 

gedurende de eerste levensperiode immuun waren tegen deze ziekte. Hiermee ontdekte hij het 

fenomeen dat in de huidige immunologie bekend staat als maternale immuniteit.  

 

Ook merkte hij op dat als de kalveren in deze periode werden besmet door een inenting met 

virulent runderpestvirus, er meestal slechts lichte ziekteverschijnselen optraden. De dieren bleken 

daarna beschermd tegen latere infecties met runderpestvirus. Door de inenting van deze dieren 

enige malen met tussenpozen te herhalen (huidige term: booster injecties) kon de mate van 
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bescherming worden vergroot. Geert Reinders maakte zijn ontdekking op een merkwaardige 

wijze bekend, namelijk in een brief uit 1774, schreef hij aan Stadhouder Willem V dat hij een 

belangrijke vinding gedaan had. De resultaten werden ook kort daarna gepubliceerd in een in 

druk verschenen brief aan de professoren Petrus Camper en Wynoldus Munniks. Deze laatste 

vertaalde de brief in het Engels en zond hem naar de Royal Society te Londen. Het is zeer 

aannemelijk dat Edward Jenner de resultaten van dit onderzoek heeft gezien en gebruikt voor 

ontwikkeling van koepok enting bij mensen. 

In het buitenland gaf Petrus Camper wel bekendheid aan het werk via publicaties waarin hij de 

naam Geert Reinders opzettelijk onvermeld liet en het deed voorkomen alsof hij zelf de grootste 

prestaties op dit gebied geleverd had. Mede hieraan zal het te wijten zijn dat men de verdiensten 

van Geert Reinders voor de immunologie niet altijd voldoende heeft gewaardeerd. De laatste 

jaren komt hierin enige verbetering. 

 

De runderpest in Nederland had tot aan de tijd van Geert Reinders een epidemisch verloop. In 

Groningen brak een epidemie uit in 1713, die duurde tot 1721. Binnen een jaar tijd verloor het 

gewest Holland toen twee derde van zijn vee. Na deze uitbraak werd de ziekte endemisch. Vanaf 

1774 werden er dieren geënt volgens de ‘methode Reinders’.  

De resultaten waren goed te noemen. In de 10 jaar die volgde liep de sterfte van 71% in de geënte 

koeien terug naar 6%.  

 

Historie van vaccinatie ‘Gemazeld’ 

 

Ongeveer 30 jaar nadat Lady Mary Montagu haar zoon varioleerde tegen pokken, probeerde een 

Schotse geneesheer Francis Home in 1746 een milde vorm van mazelen na te bootsen door een 

soort variolatie. Het proces bestond eruit bloed van een met mazelen geïnfecteerde persoon in te 

spuiten in een gezonde persoon. Dit lukte bij 10 van de 12 personen. Dit experiment 

demonstreerde overduidelijk de aanwezigheid van mazelen in bloed, 100 jaar voordat het eerste 

dierenvirus beschreven werd. 

Mazelen was en is net als pokken ook een ziekte van de grote stad (4). Waarschijnlijk dat de 

mensen, die duizenden jaren geleden Mesopotamië domineerden bij de Tigris en de Eufraat, als 

eersten leden onder mazelen epidemieën. Hoe mazelen in de mens kwam is onbekend.  

Mogelijk was de bron kuddes dieren die met hun herders in de nabijheid van grote groepen 

mensen kwamen. De overeenkomsten tussen mazelenvirus enerzijds en hondenvirus en 

runderpest anderzijds maken de laatstgenoemden verdacht bij het ontstaan van het mazelenvirus. 
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Dit is weer een voorbeeld van een infectieziekte die van dier over kan gaan naar de mens. 

Definitief bewijs is moeilijk omdat de beschrijvingen vaag zijn en mazelen moeilijk te 

onderscheiden was van pokken.  

Als consequentie werden beiden als enkele entiteit gezien. Ook in de uitdrukking ‘gepokt en 

gemazeld’.  

Het duurde tot de 17e eeuw toen de Engelse Thomas Syndenham een mazeleninfectie als enkele 

ziekte documenteerde. Pas in 1911 werd de veroorzaker van de ziekte aangemerkt als een virus.  

 

Bacteriën konden al vanaf eind 19e eeuw worden gekweekt buiten het lichaam met name door het 

werk van Koch en Louis Pasteur. Isolatie van de veroorzakende bacteriën in zuivere cultures was 

mogelijk. Dit maakte manipulatie maar ook onderzoek makkelijker. 

Bijvoorbeeld de mogelijkheid om bacteriën in reageerbuisjes te kweken was instrumenteel in de 

ontdekking van antibiotica.  

Daarnaast konden toxines worden geïnactiveerd en ook antistoffen tegen toxinen en vaccins 

konden zo geproduceerd worden.  

De builenpest, cholera, tyfus en difterie sepsis konden op grote schaal worden voorkomen door de 

producten van laboratorium onderzoek.  

Virussen hebben echter om zich voort te planten levende cellen nodig. De belangrijkste hindernis 

om virus infecties zoals polio en mazelen onder controle te krijgen, was dat het lang duurde 

voordat het mogelijk was om cellen buiten het lichaam te kweken. Voor de succesvolle 

ontwikkeling van een vaccin tegen mazelen liet Enders zich leiden door de eerder genoemde 

bevinding met variolatie uit 1746. Enders verkreeg virus uit een keeluitstrijkje van een jonge 

man, David Edmonston, die acute mazeleninfectie had, en groeide dit virus op in celkweken. 

Vervolgens werd er geselecteerd op virussen met verminderde mogelijkheid om ontvangers 

schade toe te brengen maar toch bescherming te bieden tegen het oorspronkelijke virus. Pas in 

1961 rapporteerden Enders en collega’s dat mazelenvirusinfectie kon worden voorkomen door 

vaccinatie (4).  

 

Nieuwe opkomende infectieziekten (emerging diseases en zoönosen) 

 

Nieuwe ziekten en epidemieën ontstaan in de huidige omstandigheden niet meer door contacten met 

voorheen geïsoleerde volkeren en werelddelen(3). Nu zijn er andere gebeurtenissen voor nodig, 

zoals mutaties van bekende ziekteverwekkers of nieuwe ziekteverwekkers die de overstap vanuit 

dierlijke gastheren naar de mens maken.  
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Ook in deze situatie, neemt de kans op zulke oversprongen toe naarmate mensen en dieren dichter 

op elkaar leven. 

Mede door de uitbraken van AIDS, SARS, BSE, Marburg, Ebola, Q-koorts en de vogelgriep 

staan infectieziekten weer in het middelpunt van de belangstelling. Internationaal reis- en 

handelsgedrag dragen bij aan (her)introductie en wijdere verspreiding van infectieziekten. Hierbij 

spelen factoren die met de ziekteverwekker zelf te maken hebben een rol, evenals factoren die het 

gevolg zijn van menselijk handelen (zoals ontbossing, intensieve veehouderij of ecologische 

veranderingen). Het merendeel van de nieuw geïntroduceerde infectieziekten zijn zoönosen (10). 

Het (toenemende) intensieve contact tussen mens en dier is één van de redenen waarom zoönosen 

een toenemend risico voor de volksgezondheid vormen. 

 

Laat ik een paar sprekende voorbeelden noemen ter illustratie:  

 

Door klimaatsverandering rukken pathogenen uit warmere streken op en bovendien wordt hun 

verspreiding door de toegenomen menselijke mobiliteit vereenvoudigd (bv Dengue virus, het gele 

koorts virus, ziekte van Lyme, Chikungunya virus en malaria). 

Ook de bioindustrie leidt tot hoger risico op zoönosen (bv vogelgriep).  

uisdieren kunnen ook een rol spelen bij de verspreiding van infectieziekten zoals de 

kattenkrabziekte en hondsdolheid.  

Het toenemende gebruik van antibiotica in de veehouderij, bij kleine huisdieren en ook bij de 

mens zelf heeft bijgedragen tot het ontstaan van multiresistente micro-organismen. Hierdoor zijn 

bepaalde bacteriële infecties alleen nog goed bestrijdbaar met vaccins (bv TB, Staphylokokken en 

Streptokokken A).  

Tenslotte zijn in de tijd van biologische wapens pest en pokken geen ziekten van het verleden, 

ook in het huidige tijdperk zijn epidemieën nog steeds reële bedreigingen. 

 

‘Emerging infections’ treden per definitie onverwacht op.  

Het behoeft geen uitleg dat voor een optimale infectieziektebestrijding en controle van zoönosen 

politieke aandacht, coördinatie maar juist ook efficiënte communicatie en kennisuitwisseling 

tussen de medische en veterinaire professionals belangrijke succesfactoren zijn. Net als bij het 

afweersysteem leidt alleen goede communicatie tot een effectieve respons. 

 

Daar kom ik zo nog op terug.  
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Immuniteit (gepokt en gemazelde cellen, dus cellen met veel ervaring)  

 

Geert Reinders en Jenner wisten niet dat ze eigenlijk profiteerden van de eigenschap van het 

afweersysteem om sneller te kunnen reageren op micro-organismen die het eerder is 

tegengekomen.  

Het afweersysteem is in feite ‘gepokt en gemazeld’ wat letterlijk betekent dat het veel ervaring 

opgedaan heeft en tegenslagen overwonnen. 

Het lichaam is in staat met behulp van het immuunsysteem een afweerreactie op te wekken tegen 

bouwstenen van ziekteverwekkers; de antigenen. Daarbij spelen bepaalde witte bloedcellen - de 

T- en B-lymfocyten - een hoofdrol. Wanneer bijvoorbeeld kinkhoestbacteriën het lichaam 

binnenvallen, worden ze onmiddellijk in de kraag gevat door een soort ‘veldwachter’ of bewaker, 

de antigeen presenterende cel of APC. Deze APCs houden voortdurend het lichaam in de gaten 

doordat ze zich kunnen voortbewegen in de bloedbaan. Met behulp van speciale voelsprieten 

zoals o.a. de recent ontdekte Toll-like receptoren herkennen deze APCs brede patronen van 

moleculen die aanwezig zijn op diverse binnendringende ziekteverwekkers. De APC wordt actief 

en migreert vervolgens naar de dichtstbijzijnde afvoerende lymfeklier die deel uitmaakt van een 

groot complex netwerk van lymfevaten en klieren die verspreid over het hele lichaam zitten (bv 

lies, oksel of keel). Na een proces van opname en verwerking in hapklare brokjes (antigeen 

processing) worden er stukjes van de ziekteveroorzaker aangeboden op presenteerblaadjes (de 

MHC moleculen) op het oppervlakte van de APC. In de lymfeklier bevinden zich 

opleidingsplaatsen, ‘n soort kazernes waarin zich legers van soldaten van naïeve witte 

bloedcellen, de T en B cellen, bevinden. Deze kunnen verder worden opgeleid. De APC alarmeert 

de ‘generaal’ of helper T cel die bepaalt of er actie moet worden ondernomen. Zo ja, dan worden 

bijvoorbeeld de B-lymfocyten geactiveerd.  

De B-lymfocyten maken grote hoeveelheden specifieke antistoffen aan, waarmee bv de 

kinkhoestbacterie uiteindelijk wordt vernietigd.  

 

Wanneer de ziekteverwekker binnenin lichaamscellen leeft, zoals virussen, gaan andere witte 

bloedcellen, de zogeheten cytotoxische T-lymfocyten of ‘killer T cellen’, in de aanval. Zij kunnen 

de geïnfecteerde cel herkennen doordat die brokjes virusantigenen aan haar oppervlak uitstalt. Na 

herkenning m.b.v. snuffelstructuren of T cel receptoren kunnen de T-cellen de zieke cel doden, 

waardoor het virus geen kans krijgt zich te verspreiden.  
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Na een succesvolle afweer is het lichaam in staat om te onthouden waar deze uit bestaat. De 

communicatie tussen T- en B-lymfocyten wordt opgeslagen in een geheugen, waardoor het 

lichaam bij een volgend contact met dezelfde ziekteverwekker sneller zal reageren.  

 

Dat is sterk vereenvoudigd specifieke afweer in een notendop en tevens het belangrijkste principe 

van vaccinatie.  

 

‘Brugfunctie tussen onderzoek universiteit en het NVI’  

 

Pokken was de eerste ziekte die op een moderne manier benaderd werd en variolatie was het 

paradepaardje van de verlichte denkwijze omdat het getuigt van meer vertrouwen in menselijk 

ingrijpen dan in Goddelijke voorzienigheid. Door een wereldwijd vaccinatieprogramma van de 

WHO kon pokken compleet worden uitgeroeid.  

Alle tot nu toe klassieke succesvol ontwikkelde vaccins zijn gemaakt volgens het principe van 

Pasteur: Isolatie, inactivatie gevolgd door injectie van de veroorzakende ziekteverwekker.  

Dit leidde tot de ontwikkeling van gedode, levend verzwakte en vaccins die onderdelen van 

ziekteverwekkers bevatten (zogeheten sub-unit vaccins).  

 

Klassieke vaccinontwikkeling is erg succesvol tegen ziekteverwekkers die de antigenen 

waartegen het vaccin gericht is niet erg veranderen in de tijd (11, 12).  

Bijvoorbeeld vaccins tegen difterie en tetanus zijn gericht tegen giftige stoffen van de bacteriën, 

de toxines en die zijn de laatste eeuw niet erg veranderd. Hetzelfde geldt voor de envelop van 

mazelen en het roodvonkvirus.  

 

Echter voor ontwikkeling van nieuwe of effectievere vaccins tegen complexere en/of sneller 

veranderende ziekteverwekkers zoals influenza, tuberculose, malaria, het AIDS-virus, HIV, is 

meer basale kennis van de ziekteverwekker zelf maar zeker ook van de werking van het 

immuunsysteem noodzakelijk. Er zijn momenteel in de vaccinologie nog veel wetenschappelijke 

onbekenden.  

Wat is bv precies de basis van het opwekken van een goede afweerrespons, hoe krijg je het beste 

‘immunologisch geheugen’ opgewekt, hoe stuur je de afweer in de gewenste richting?  

 

Kortom meer wetenschappelijk onderbouwd ontwerp van vaccins in plaats van ‘trial en error’  
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Sinds de oprichting van het Nederlands Vaccin Instituut in 2003 is het onderzoek gefocussed in 

het Strategisch Vaccin Onderzoek Programma (het SVOP).  

Met behulp van dit onderzoekprogramma proberen we gericht de hierboven genoemde 

uitdagingen van het nieuwe vaccinologie tijdperk te lijf te gaan.  

 

Het SVOP is dé schakel tussen fundamenteel onderzoek en praktische toepassingen op het gebied 

van vaccinatie en vaccins. Het is een soort ‘kraamkamer’ en het onderzoek loopt vooruit op de 

toekomstige vraag naar vaccins en nieuwe inzichten op gebied van vaccinatieschema’s en 

toediening. Daarnaast richt het onderzoek zich ook op verbetering van procesontwikkeling- en 

productiemethoden. 

 

Projecten binnen het SVOP leveren nieuwe kennis op die zeer bruikbaar is voor het beoordelen, 

ontwikkelen en verbeteren van vaccins. Zoals gezegd werkzaamheid van vaccins kan verbeterd 

worden door rationele vaccinontwikkeling m.a.w. gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Dit 

geldt zowel voor vaccins voor mens als dier.  

 

Wat doet de vaccinindustrie? 

 

De vaccinwereld is de afgelopen jaren sterk veranderd. Vaccinontwerpen worden steeds 

complexer, kwaliteitseisen strenger en vaccinontwikkeling wordt duurder. Tevens is de 

vaccinmarkt door concentratie en conglomeratie gedomineerd door nog maar een paar grote 

spelers. Op internationaal niveau is gebleken dat de vaccin industrie niet alle antwoorden kan 

geven welke nodig zijn voor een toenemend aantal vaccin dilemma’s.  

 

Vaccins welke geen of onvoldoende commercieel marktperspectief hebben maar welke vanuit 

volksgezondheidsperspectief noodzakelijk zijn worden niet of moeizaam ontwikkeld en komen 

niet of sterk vertraagd tot de beschikking voor doelgroepen in nieuwe EU lidstaten en 

ontwikkelingslanden.  

De industrie richt zich meer en meer op nieuwe exclusieve gepatenteerde combinatievaccins 

waarop grote marges zijn te behalen. Dit leidt tot een kwetsbare vaccinmarkt.  

Ook heeft de industrie weinig aandacht voor de verbetering van bestaande vaccins (zoals 

kinkhoest) of voor aanpassing, lees reductie, van het aantal vaccinaties.  
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De universiteiten doen weliswaar ook onderzoek naar vaccins maar beschikken niet over de 

expertise en infrastructuur om vaccinontwikkeling in de volle breedte te doen. Het ontbreekt de 

universiteiten ook aan kennis van de randvoorwaarden (denk aan kennis over GMP) voor 

registratie en klinische studies, waardoor veel concepten niet kunnen worden verwezenlijkt. Het 

NVI heeft die kennis wel en integreert die in R&D projecten. Daarnaast heeft het NVI ook unieke 

samenwerkingsverbanden met de nationale en internationale vaccinindustrie (bv Nobilon, 

Crucell, Wyeth en Sanofi ). 

 

Mijn aanstelling als bijzonder Hoogleraar bij de Universiteit van Utrecht is een uitgelezen kans 

om mijn professionele kwaliteiten in te zetten voor uitbreiding van deze strategische 

samenwerking en innovatie en kennisvalorisatie op het gebied van vaccins verder te stimuleren. 

Het onderzoek van de afdeling Infectieziekten & Immunologie van de faculteit der 

Diergeneeskunde is daarbij bijzonder van toepassing.  

De moleculaire microbiologie van ziekteverwekkers, de pathogenese van infecties en onderzoek 

naar functioneren van het innate en het adaptieve afweersysteem bij mens en dier, vormt een 

goede basis voor het verder uitbouwen van de brugfunctie en kennisvalorisatie op het gebied van 

vaccins.  

Het onderzoek vindt plaats binnen het programma ‘Strategische Infectie Biologie’ wat aansluit bij 

de ingezette regionale intensivering van strategische samenwerking op het gebied van 

infectieziekten.  

 

In het licht van de, in deze lezing al eerder besproken, opkomst van ‘emerging diseases’ waarvan 

het merendeel nieuwe infectieziekten zijn die oversteken van dieren naar mensen is het bundelen 

van kennis op het gebied van infectieziekten en immunologie belangrijk. Het NVI met haar 

expertise in vaccinontwikkeling en het nieuwe Centrum Infectieziekten bestrijding (Cib) passen 

evenals de Veterinaire faculteit en het Centraal Veterinair Instituut uit Lelystad, samen met de 

Medische faculteiten in dit kennisnetwerk. Hierdoor kan optimale uitwisseling van kennis 

plaatsvinden. 

 

Het voert vanmiddag te ver om het hele SVOP programma te bespreken daarom zal ik enkele 

onderwerpen waar we momenteel aan werken belichten:  

 

Een vaccin bevat naast een verzwakte of aangepaste versie van de ziekteverwekker, ook een 

hulpstof het zogenoemde adjuvans, wat juist het afweersysteem stimuleert.  
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Peter van der Ley, projectleider bij het NVI doet met zijn groep veelbelovend onderzoek naar een 

nieuwe generatie van hulpstoffen. Doel van het onderzoek is een verbeterde balans tussen de 

werkzaamheid en de mogelijke bijwerkingen.  

 

Nieuwe inzichten over de werking van het afweersysteem en dan vooral dat met betrekking tot de 

voelsprieten (zoals o.a. genoemde Toll-like receptoren) op het oppervlakte van de ‘APCs’ vormen 

een soort sleutel voor dit onderzoek. In samenwerking met o.a Jos van Putten van de faculteit 

Diergeneeskunde, wordt momenteel door de promovendus Floris Franssen onderzoek gedaan 

naar methoden om de voelsprietfunctie van APCs en de afweerrespons effectief te stimuleren 

terwijl tegelijkertijd het risico op bijwerkingen wordt teruggedrongen. Dus meer ‘rational design’ 

van adjuvantia. Peter’s groep ontdekte eerder dat door veranderingen aan te brengen in 

bestanddelen van de buitenmembraan zeg maar ‘jas’ van verschillende bacteriën je de 

afweerrespons beter kunt sturen. Bepaalde veranderingen in bijvoorbeeld het lipopolysaccharide 

of LPS bij Meningococcen- en kinkhoestbacterien verlagen bijwerkingen. We onderzoeken 

momenteel ook o.a. samen met de VU of mutaties in een andere ‘buitenmembraan structuur’, het 

ManLam bij de tuberculose bacterie juist de onderdrukte afweerreactie weer kan oppeppen. Dit 

type onderzoek zou ook kunnen leiden tot nieuwe inzichten om tot een verbeterd vaccin te komen 

tegen een andere bacterie die ook via zoönose bij de mens Q-koorts veroorzaakt, Coxiella 

burnetti. 

 

Het optimaliseren van de immuunrespons is één van de speerpunten in het SVOP. Een deel van 

het onderzoek richt zich op het identificeren van de kritische parameters die voorspellend zijn om 

de effectiviteit van vaccins voor verschillende ziekteverwekkers vast te stellen.  

Deze parameters worden ‘correlaten van bescherming’ of afgekort CoPs genoemd.  

Kennis over dergelijke CoPs is zeer relevant en kan zowel tijd- als kostenbesparend zijn bij de 

introductie van nieuwe vaccins.  

Na al het lab- en preklinisch onderzoek volgt er namelijk een fase van lange en kostbare studies 

van klinisch onderzoek in mensen.  

Een vaccin kan pas de markt op wanneer al deze grote studies zijn afgerond en er voldoende is 

aangetoond dat het vaccin veilig is , afweer opwekt en effectief is (Fase I, II en III). Bijvoorbeeld 

bij de introductie van het vaccin tegen meningokokken C in Engeland werd afgezien van een 

grote en dure effectiviteits- of Fase III studie en werd een CoP als voldoende maat gezien voor 

invoering van het vaccin. 
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Projectleiders Cécile van Els en Germie van den Dobbelsteen met hun projectmedewerkers en de 

promovendus Rachel Stenger bestuderen CoPs bij o.a. meningokokken, pneumokokken en 

kinkhoest. Ernst Soethout, Karlijn Gijzen en de promovendus Wai Ming Liu, en andere 

medewerkers onderzoeken de cellulaire immuunrespons bij menselijk Influenza maar ook het 

beruchte H5N1 vogelgriepvirus.  

Naast CoPs willen we veel kennis over werking van het immuunsysteem opdoen om o.a. 

antwoorden te vinden op de vraag waarom er ondanks goede vaccinatieprogramma’s in 

verschillende landen kinkhoest weer als ziekte opduikt. Schiet het geheugen van de afweercellen 

tekort of weet de bacterie de immuunrespons te misleiden door te veranderen? Waarom 

vermindert de afweer bij ouderen; ligt het op het niveau van de bewakers, de APCs, het leger van 

T en B cellen of het geheugen?  

We werken bij dit onderzoek aan het afweersysteem nauw samen met onderzoekers van diverse 

universiteiten en onderzoeksinstituten bijvoorbeeld met de UU, het UMC en LUMC en met het 

Cib. 

 

Het NVI werkt ook aan diverse innovatieve technieken om zonder gebruik van injectienaalden 

vaccin toe te dienen.  

Op dit moment krijgen kinderen tot ze 9 jaar zijn veertien prikken. Met de vele nieuwe vaccins 

die in de pijplijn zitten komt daar voorlopig geen einde aan. Voor het RVP is alternatieve pijnloze 

toediening zonder naald een goed middel om de vaccinatiebereidheid op peil te houden zodat 

onze vaccinatiegraad niet daalt.  

Ook biedt het mogelijk een antwoord op de steeds meer in zicht komende grenzen aan het maken 

van combinatievaccins. In zo’n combinatie kunnen de verschillende vaccins op elkaar gaan 

reageren en daardoor kunnen vaccins gecombineerd soms minder goed werken dan wanneer ze 

afzonderlijk worden toegediend. De eerste pilotstudies die projectleider Hoang Hirschberg van 

het NVI in samenwerking met het biotechnologiebedrijf ‘Bioneedle’ uitvoert heeft al zeer 

interessante aanwijzingen opgeleverd. Als Tetanus vaccin verstopt in afbreekbare bionaaldjes 

gevriesdroogd wordt is het zeer stabiel, ook bij hoge temperaturen waardoor het niet gekoeld 

hoeft te worden. Bovendien is een lagere dosis vaccin nodig om dezelfde afweerreactie in muizen 

op te wekken. Wereldwijd zijn deze ‘naaldloze’ resultaten van aanzienlijk groter belang, denk 

daarbij aan de problematiek rond het gebruik van injectienaalden, de logistiek van transport en 

opslag en het afval.  

Denk bij lagere dosis aan hoeveelheid vaccin die wereldwijd beschikbaar is bv van polio maar 

ook van een griepvaccin in geval van een grieppandemie.  
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Ook therapeutische vaccins tegen ouderdomsziekten zijn in opkomst. Bij het NVI zijn we 

voorzichtig begonnen met onderzoek aan een vaccin tegen de ziekte van Alzheimer. Hierbij is 

sprake van een foutief gevouwen lichaamseigen antigeen dat bij hoge concentratie plakvorming 

in de bloedvaten en hersenen geeft.  

De onderzoeksgroep o.l.v. van Peter Hoogerhout probeert nu afweer te activeren en te richten op 

dit foutief gevouwen antigeen waardoor de plakvorming mogelijk voorkomen zou kunnen 

worden.  

 

Spanningsveld innovatieve wetenschap en regeldrang oftewel ‘transparantieterreur van de 

overheid’ 

 

Volgens bijzonder Hoogleraar bestuurskunde Mark van Twist komen innovaties zelden voort uit 

het reguliere, het herhaalbare, het projectmatige en het geordende, maar juist uit creatieve chaos, 

de onverwachte gebeurtenis, de toevalligheden precies op het juiste moment (13). Onder invloed 

van grote en kleine incidenten en schandalen gaat het in het publieke bestuur echter vooral om 

alles wat hier in tegenspraak mee is: toezicht en verantwoording, planning en controle beheersing. 

Veel papieren rompslomp. Echter papieren rompslomp heet in de beleidspraktijk nooit papieren 

rompslomp, het is vermomd als ‘kwaliteitsbewaking’, ‘verantwoording’ en ‘transparantie’. 

Allemaal zaken waar je niet tegen kunt zijn. 

 

Jos van der Lans, cultuurpsycholoog en oud-senator voor GroenLinks schreef eerder dit jaar een 

uit mijn hart gegrepen essay in het NRC over dit onderwerp met als titel ‘Stop de 

transparantieterreur’ (14) .  

Transparantieterreur slaat op de doorgeschoten praktijk van het verantwoording afleggen door 

professionals in de publieke sector. Dat wordt hen opgelegd door de politiek.  

Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk dat professionals 60% van hun tijd kwijt zijn aan het 

verantwoorden van wat ze in de overige 40% doen.  

 

Daar schiet niemand iets mee op, in ieder geval ook zeker het innovatieve wetenschappelijke 

onderzoek niet.  

Ook de functionaliteit van al die registraties voor de kwaliteit van onderzoek is vaak zeer gering, 

temeer daar de wetenschappers er niks van terugzien.  



 16 

De gegevens verdwijnen in een groot gat, alleen als je even niets inlevert gaat er ergens een rood 

lampje branden.  

 

Het boek ‘Ontregelen, de herovering van de werkvloer’ (15) van Van der Lans bevat een pleidooi 

voor een nieuwe taakopvatting van managers in de publieke sector namelijk dat ze hun 

professionals meer uit de wind moeten gaan houden zodat die weer echt kunnen doen waar ze 

goed in zijn. In ons geval dus ‘innovatieve wetenschap’. We zullen iets van de charme moeten 

herstellen van de oude professionele vrijstaat.  

 

En ik zeg hiermee natuurlijk niet dat bewust handelen en daardoor kwaliteitsverbetering en 

verantwoording geen rol mag spelen in het wetenschappelijk onderzoek. Alleen wel 

verantwoording op een zinnige manier. De Engelsen pleiten bij verantwoordingsregels juist voor 

meer ‘practice based evidence’ voor resultaten die door de praktijk van de wetenschapper 

ondersteund worden.  

Meer pipetteren en gerichte verantwoording zoals wetenschappelijke publicaties of audits en 

minder administratieve rompslomp.  

  

Ik zal mij daar zeker ook sterk voor blijven maken.  

 

Vrouwen  

 

Tot slot nog enkele noten over een onderwerp waarvan u toch niet echt dacht dat het vandaag niet 

door mij aan de orde zou worden gesteld.... juist de positie van de vrouwen.  

Onderwijs was lange tijd een aangelegenheid voor en door mannen.  

De onderdrukking van de vrouw was ook lange tijd niet anders mogelijk dan ervoor te zorgen dat 

de vrouw niet in staat was haar talenten te ontwikkelen.  

Een illustratief voorbeeld uit de recente geschiedenis: Emmy Noether was een geniale wiskundige 

die Albert Einstein hielp met de wiskunde achter zijn relativiteitstheorie. Omdat ze vrouw was 

werd ze niet toegelaten tot de universiteit.  

Het aandeel van vrouwen in de hogere wetenschappelijke posities is vandaag de dag nog steeds 

zeer betreurenswaardig laag.  

Nederland kennisland is in Europa een achterhoedespeler met nog geen 10% vrouwen in 

wetenschappelijke topposities (16).  



 17 

In 2000 zijn er in Lissabon bij een Europese Top de volgende afspraken gemaakt: in 2010 moet 

25 % van alle hoogleraarposten door vrouwen ingevuld zijn.  

 

Nederland heeft deze doelstelling maar gauw verlaagd naar 15 %.  

Echter als de trend van langzame stijging zich voortzet zal ons land zelfs deze verlaagde 

doelstelling van 15% niet halen. De participatie van vrouwen in hogere posities is en blijft té 

gering.  

Ze hebben o.a. last van het glazen plafond, of de plakkende vloer, van belemmeringen in het 

doorgroeiproces. 

 

Nederland is een land met een relatief dik glazen plafond. Nederland is ook ambivalent tegenover 

wetenschap. We willen wel succesvol zijn, maar niet teveel risico nemen.  

 

Andere landen kiezen duidelijker voor innovatie en daarbij wordt dan benadrukt dat diversiteit, 

dus vrouwenparticipatie, de innovatiekracht versterkt. Zonder extra maatregelen zal het streven 

van 15% nooit gehaald worden.  

Dat wakkert de discussie rond ‘positieve discriminatie’ aan en voedt de angst dat er dan niet op 

kwaliteit maar op ‘gender’ zal worden geselecteerd.  

Vooral mannen schijnen veel moeite met deze maatregelen te hebben.  

 

Echter laten we nog eens even naar de getallen kijken. Hoewel er aan de Nederlandse 

universiteiten dezelfde aantallen mannen als vrouwen studeren is negentig procent van de 

hoogleraren man. Terwijl de negentig procent beste leerlingen beslist niet alleen jongens zijn. Het 

geeft aan dat mannen meer succesvol zijn doordat zij vaker hulp, steun en stimulans ondervinden. 

Zij treffen vaker een hand die hen net even naar boven trekt, of een kontje geeft (17).  

 

Er wordt dus kennelijk al decennia lang positief geselecteerd …. 

juist op mannen. Dat geldt niet alleen voor de universiteit maar voor de hele arbeidsmarkt in 

Nederland.  

Het jaarverslag van de Commissie Gelijke Behandeling van 2007 concludeerde namelijk hierover 

dat ‘mannen, in geval van gelijke geschiktheid té vaak voorrang krijgen boven vrouwen’(18). 

 

En aan dié positieve selectie van mannen zou maar eens gauw een einde moeten komen.  
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Enkele conclusies uit een studie uit 2008 aan de universiteit van Tilburg (19): De veelal gesloten 

werving- en selectieprocedures verkleinen de kansen van vrouwelijke kandidaten aangezien 

vrouwen in mindere mate deel uitmaken van formele en informele netwerken. Daarnaast heeft de 

afwezigheid van vrouwen in selectiecommissies negatieve gevolgen voor de kansen van vrouwen 

om geselecteerd te worden.         

Het is geen onwil.  

Maar de mensen die benoemen – CvB’s, decanen – zijn veelal mannen met mannennetwerken en 

mannelijke voorkeuren.  

Wie mannen minder wil voortrekken moet selectiecommissies dus gemengd samenstellen. 

‘Verre van mij te schaden vult u mij aan als u van mij verschilt’. Dit is het motto van het boek ‘ 

De Schoonheid van het verschil’ (20) waarin Martine Delfos schrijft dat een beter begrip voor de 

verschillen tussen mannen en vrouwen leidt tot respect waardoor beiden tot hun recht komen en 

in hun waarde kunnen worden gelaten.  

 

Ook in geval van evenwichtigere verdeling van aantallen mannen en vrouwen aan de 

wetenschappelijke top kunnen we profiteren van de verschillen, gebruik maken van elkaars 

kwaliteiten en hulp bieden bij elkaars zwakheden.  

Bovendien vereist de complexiteit van huidige vaccinvraagstukken meer als vroeger een meer 

multidisciplinaire aanpak, betere communicatie en samenwerking in teams. Eigenschappen die 

juist in vrouwen sterk vertegenwoordigd zijn. 

 

Ik spreek dan ook de hoop uit dat geleidelijk door de hogere representatie van vrouwen in de 

toekomst binnen universiteiten meer in teamwork zal worden geopereerd en dat 

leiderschapsstijlen meer participatief en dus ook innoverend zullen zijn.  

 

Dankwoord  

 

Aan het einde gekomen van deze rede wil ik graag het College van Bestuur van de Universiteit 

van Utrecht danken voor het in mij gestelde vertrouwen.  

Ik beschouw het als een voorrecht om deze bijzondere Hoogleraars positie te bekleden en terug te 

keren naar de faculteit der Diergeneeskunde waar ik vroeger met heel veel plezier aan 

Immunologie gewerkt heb. Gezien het zojuist geïllustreerde gevaar van zoönosen is het ook een 

bijzondere strategische plek.  
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Natuurlijk kan ik dit alleen doen omdat het NVI mij de ruimte geeft om deeltijd hoogleraar te 

zijn. Ben, maar in het bijzonder Lucas ontzettend bedankt dat jullie mij hebben gestimuleerd dit 

te gaan doen.  

 

Jos wil ik bedanken voor het feit dat hij me gestimuleerd hebt überhaupt dit 

hoogleraarsschapstraject in te gaan. Ik hoop op vele jaren van vruchtvolle wetenschappelijke 

samenwerking op het gebied van ‘immunomodulatie voor vaccins’.  

 

Albert, bedankt voor al onze boeiende gesprekken rondom mijn hoogleraarschap en vooral van 

het zijn van een voorbeeld van een Decaan die zeker ook potentiële vrouwelijke kandidaat 

hoogleraren een faire kans biedt. 

 

Willem, Victor, Josee, Aad, Ruurd en Peter na wat omzwervingen zit ik dan toch weer naast jullie 

op de gang. Ik hoop samen met jullie en andere ‘oude’ en nieuwe collegae van de faculteit een 

klimaat te creëren waar onderzoek goed gedijt en we veel externe subsidies voor onderzoek weten 

binnen te halen. 

 

Mijn leermeesters in de Immunologie waar het allemaal begon, Kees Melief en Jon van Rood. 

Kees, na alle shit met pap en woppende T cel klonen mag je vandaag eindelijk wel ‘Jubilaris’ 

tegen me zeggen.  

Jon, je wilde graag aanwezig zijn vandaag maar helaas ontving ik enige dagen geleden een 

mailtje dat je herstellende bent van een operatie. Onze eerste ontmoeting vergeet ik nooit. Het 

was op het bootcongres op de Dageraad, ik was net begonnen in de immunologie en ging, geheel 

niet gehinderd door enige kennis van zaken jou uitleggen dat MHC polymorfisme wel eens heel 

belangrijk zou zijn. Uitleggen aan iemand die in mijn geboortejaar al een artikel had over het 

belang van polymorfisme en voor ontdekking van MHC moleculen eigenlijk samen met samen 

met Benacerraf, Dausset en Snell de Nobelprijs had moeten krijgen. Jullie zijn nog steeds nauw 

betrokken bij onderzoek in de immunologie en door jullie ben ik besmet geraakt met het 

enthousiasme voor het immunologie virus. 

 

Dan de Unit Onderzoek en Ontwikkeling van het NVI. Mede dankzij jullie inspanningen van de 

afgelopen jaren en jullie kennisnetwerken kan het NVI haar brugfunctie vervullen en zich 

voorbereiden op de toekomst.  
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Allereerst, het Unit Team, Willem, Leo en Gideon. Leiding geven aan afdelingen VO, PO en TOF ten 

tijde van de genoemde transparantieterreur valt niet altijd mee en dan ook nog die soms lastige 

personeelszaken.zucht.  

 

Samen met de ondersteunersclub de Karins, Yvonne, Wilma, Fred voorheen Joost en nu Inge 

moeten we als team ons best blijven doen om de professionals gemotiveerd te houden maar ook 

resultaatgericht zodat we ons ook in het nieuwe NVI kunnen concentreren op het doen van goede 

wetenschap. 

 

Ik wil ook in het bijzonder de SVOP projectgroepen noemen waar ik veel contact mee heb, met 

aan CoP Cecile, Jacqueline, Martien, Rachel, Mieke, Betsy, Germie, Harry, Ernst, Karlyn, Inge, 

Wai Ming; en de Mass specTOFFERs Ad en Hugo.  

De adjuvantia troepen van Peter, Hendrik-Jan en Floris, de innovatieve synthetici Peter, Hans en 

Humphrey ism TOFFERs Bert en Janny, medewerkers op het goede PAT van de toekomst, 

Mathieu, Bas en nu ook de vriesdrogers Cor en Karin. De alternativo’s Hoang, Jessica en Gideon, 

het goede platform en polio team olv Wilfried en Yvonne. Dan nog de oud-SVOPpers met 

nieuwe potentiële vaccinkandidaat tegen RSV, Willem, Myra, Pepijn en natuurlijk Jolande (al in 

1983 toen DCs nog geen hype waren deden wij er al onderzoek aan bij Marij en Kees).  

Enkele andere sleutelfiguren ontdierlijker Bernard, kinkhoestexpert Arno, DSPer Theone, de Hib 

TTers Michel, Robert, Alex en Cor en voor griep sinds kort Otto. En alle andere medewerkers 

O&O, teveel om op te noemen, de nieuwe aio’s die in de startblokken staan te trappelen, 

studenten, stagiaires etc eigenlijk wil ik zeggen bedankt jullie allemaal jullie zijn bevlogen R&D-

ers, maar ook Toffe onderzoekers, allemaal onmisbare schakels in het prille begin van de Vaccin 

waardeketen!!Dat geldt trouwens ook voor alle andere schakels van de waardeketen zoals GPL, 

RMU, Qa, QC,PPO etc. 

 

Dames en heren studenten. Gezien het feit dat ‘emerging infections’ voor het merendeel nieuwe 

infectieziekten zijn die oversteken van dier naar mens is het bundelen van Veterinaire en 

Medische kennis noodzakelijk. Ik hoop dat uw interesse voor prikkelende vakken als 

Immunologie en Vaccinologie gewekt is zodat U, als toekomstige diergeneeskundige 

beroepsgroep, kunt bijdragen in het noodzakelijke kennisnetwerk om ‘emerging infections’ 

effectief te lijf te gaan. 
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Les Sept Sorcières: deels vindt dit genootschap zijn oorsprong in de Denktank die door Ben in het 

leven werd geroepen. Het genootschap waarin we wetenschap en strategie, zakelijk en privé maar 

inmiddels ook lief en leed delen waartoe naast mijn oratienymphen Marloes, Carola en Carla ook 

Marleen, Truus en Liesbeth behoren. Vooral onze regelmatige lunch afspraken maar ook 

verassende BMR meeting, diners en traditionele reunies in Frankrijk hebben bijgedragen aan een 

goede balans tussen werk en privé. En vandaag ben ik toch een beetje jullie eigen ‘Raminazora’ 

geworden... 

 

Bevriende vrouwelijke leden van het cortège, dank dat u vandaag mijn oratie heeft willen 

bijwonen en kleuren.  

Het is een statement voor het mannenbolwerk dat het gelukkig wel mogelijk is om door het 

glazen plafond heen te dringen. Als we blijven doordringen in de mannelijke bolwerken en we 

ook onze ‘young girls’ netwerken gaan benutten zal het hopelijk ook sneller gaan veranderen 

 

Mijn familie, sinds lange tijd bijeen uit vele verre landen; ik vind het bijzonder dat jullie voor mij, 

‘de jongste’, vandaag weer allemaal bij elkaar zijn...en zie vandaag kom ik al iets verder boven de 

tafel uit heb ik iets meer in te brengen als ‘lege briefkes’ 

 

Barbara en Madelon, Leo’s meiden. Ik heb hele goede herinneringen aan de ‘boontjes doppen 

jury, het mannetje zonder hoofd, Kwastje wiens neusje nooit goed afgemaakt is, de afwasploeg, 

het draakje en badkuiproute op de Franse campings. ‘Gepokt en gemazeld’ door de slechte 

herinneringen aan alle Disney sprookjes besloten jullie gelukkig al gauw dat ik ‘niet zo leek op de 

slechte stiefmoeder met het Appeltje’ dus dat ik die dan ook niet mocht zijn. Bedankt dat ik jullie 

reservemamma’ mocht..en soms nog steeds een klein beetje kan zijn.  

Leo, ‘Gepokt en gemazeld’ door onze voorgeschiedenis zijn we nu al heel veel jaar gelukkig 

samen nog steeds Maatjes en Minnaars. Jij bent mijn broodnodige rustpunt en anker en hebt 

daardoor mede mogelijk gemaakt dat ik sta waar ik momenteel sta. Het sprookje van de rustige 

West Friese Stabij en de licht ontvlambare Brabantse lapjeskat gaat nog zeker vele jaren 

door…en ze leefden nog lang… 
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En Tot slot  

 

Those we loved but lost 

Are no longer where they were 

But always where we are 

 

In het bijzonder ter nagedachtenis aan ons Mam.....  

 

 

Ik heb gezegd! 
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