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List of abbreviations 
 

γγγγ-GT gamma-glutamyl transferase  

5-ASA 5-aminosalycilyc acid  

AEC 3-amino-9-ethylcarbazole  

AP  alkaline phosphatase 

AP-1 activating protein-1 

APACHE  Acute Physiology and Chronic 

Health Evaluation 

APC activated protein C  

AsF asialofetuin 

ASGP-R  asialoglycoprotein receptor  

AT-III antithrombin III  

BDL3 3 week after bile duct ligation 

BPI bactericidal/permeability-

increasing protein 

CARD15 caspase recruitment domain 15 

CD Crohn’s Disease  

CD14r CD 14 receptor 

ciAP calf intestinal alkaline 

phosphatase 

DIC disseminated intravascular 

coagulation 

DOC deoxycholic acid  

DSS dextran sodium sulphate  

ECM extra-cellular matrix  

FDA Food and Drug 

Administration  

Fig. figure 

GalN-D galactosamine-D  

GAPDH glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase  

GARPO  goat anti-rabbit IgG 

conjugated with horseradish 

peroxidase 

GOT glutamate-oxalacetate-

transaminase  

GPT glutamate-pyruvate-

transaminase  

HDL high-density lipoproteins 

HSA human serum albumin 

HSC hepatic stellate cells  

i.p. intraperitoneal 

i.v. intravenous 

iAP intestinal alkaline phosphatase 

IBD inflammatory bowel disease 

IFNγγγγ interferon gamma 

IkappaB inhibitory kappa B protein 

IL interleukin 

IL-10R interleukin-10 receptor 

iNOS inducible NO-synthase 

IRAK IL-1 receptor-associated kinase 

IRF3/5 interferon regulatory factor 3/5 

KDO  2-keto-3-deoxy-octonate 

LBK-AP liver-bone-kidney alkaline 

phosphatase 

LBP LPS-binding protein  

LDH lactate dehydrogenase  

LDL low-density lipoproteins 

LPS lipopolysaccharide 

LRR leucine rich repeat 

MD muramyl dipeptide 

MD-2 myeloid differentiation 

protein-2 

MOF multiple organ failure  

MPLA monophosphoryl lipid A 

MPO myeloperoxidase activity  

NASH non-alcoholic steato-hepatitis  
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NFκκκκB nucleair factor-kappa B 

NO nitric oxide 

NOD2 nucleotide-binding 

oligomerization domain 2 

p38 MAPK p38 mitogen-activated protein 

kinase 

PAF platelet activating factor 

PAS periodic acid Schiff 

PBS phosphate-buffered saline 

PDGF platelet derived growth factor 

PG peptidoglycan 

Pi phosphate group 

plAP placental alkaline phosphatase 

pNPP para-nitrophenyl-phosphate  

PROWESS The Recombinant Human 

Activated Protein C World-

wide Evaluation in Severe 

Sepsis 

RA retinoic acid  

RAGPO  rabbit anti-goat IgG 

conjugated with horseradish 

peroxidase 

RES reticuloendothelial system  

ROS reactive oxygen species 

SB sodium butyrate 

sCD14 soluble CD14 

SD standard deviation 

SIRS systemic inflammatory 

response syndrome 

TIR toll/IL-1 receptor homology 

domain 

TLR toll-like receptor 

TNFαααα tumour necrosis factor-alpha 

TRAF TNF receptor-associated factor 

U unit(s) 

UC ulcerative colitis 

UW University of Wisconsin 

preservation solution 

VLDL very low density lipoproteins 
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Selected color pictures 

Chapter 1 

  
Figure 1: Structure of the enzyme alkaline phosphatase. The two monomers are shown in 

blue (left) and green (right). The two metal binding domains are shown in yellow, the crown 

domain in brown and the location of both active sites is indicated. From Le Du, 2001. 

Chapter 2 

 

 
Figure 1: Schematic representation of the structure of LPS (picture from 

http://glycoforum.gr.jp/science/word/immunity/IS-A01E.html). 
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Chapter 3 

 
Figure 2: CD14r expression and AP 

activity in rat liver (A, B), kidney 

(C, D), lung (E, F) and small 

intestine (G, H). Figures A, C, E and 

G show the localisation of the 

CD14r, indicated by the red 

staining, whereas figures B, D, F 

and H show AP activity, reflected 

by brown staining. Pictures show 

occasional staining for CD14r in all 

organs examined. Staining for AP 

activity is also seen in every organ. 

AP staining is frequently localized 

in the same areas as the CD14r 

staining (details see text). Figures I 

and J are negative controls 

(omission of the first antibody) of 

the two organs in which the CD14r 

staining was most intense, that is, 

the liver (I) and the kidney (J). Fig. 

2D: a=artery (magnification 400*). 
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Chapter 3 

A B C

 

 

Figure 6: Glycogen staining in hepatocytes as detected by a PAS staining on rat liver 

cryostat sections. Rats received saline (A, n = 9), LPS (B, 1 mg/kg, n = 9) or LPS (1 mg/kg) 

plus ciAP (1000 U) i.v. (C, n = 6). Note the reduced PAS-staining in LPS-treated rats (B) as 

compared to control (A), whereas PAS-staining was higher in rats that received LPS plus 

ciAP (C) as compared to untreated LPS-rats (B) (magnification 100*). 

 

 

 

Chapter 7 

   

 
Figure 2: Binding of plAP conjugated with cyclic peptides recognizing the PDGF receptor 

(left) and control plAP (right) to 3T3 fibroblasts. The brown staining in the left picture 

reflects AP activity of the AP-PDGF construct that is bound to the cells.  
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Figure 1: LPS dephosphorylation by sections of the intestine of a normal healthy person. A 

brown staining was clearly visible along the apical side of the microvilli of the enterocyte in 

the terminal ileum (A). In contrast, biopsies from the colon ascendens (B), colon 

transversum (C) and rectum (D), showed hardly any LPS-dephosphorylating activity along 

the enterocytes. Occasional cells stained positive (arrows). Control sections (without LPS) 

were completely negative (E). Magnification 200*. 



 

Selected color pictures  

 173 

Chapter 6 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: H&E staining (A, B, C), histochemical staining for iNOS (D, E, F) and activated 

neutrophils (G, H, I) and villin (J, K, L) in male Sprague-Dawley rats with DSS-induced 

colitis after 8 days of treatment with placebo (mid-panel) or acid-resistant iAP-tablets (right-

hand column). Normal rats are depicted in the left-hand column. Note the mucosal 

ulceration and thickening of the serosa in placebo-treated colitic rats (B) compared to oral 

iAP-treated colitic rats (C). The inflammation marker iNOS was absent in non-colitic rats (F), 

enhanced in placebo-treated colitic rats (D), and strongly decreased in oral iAP-treated 

colitic rats (E). The amount of activated neutrophils was low in non-colitic rats (G), high in 

placebo-treated colitic rats (H) and clearly reduced in iAP-treated colitic rats (I). The red 

staining for the epithelial marker villin was visible along the epithelial lining in non-colitic 

rats (J), absent in placebo-treated colitic rats (K) and retained in iAP-treated DSS rats (L). 

Magnification of all figures is 100*. 
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Curriculum Vitae 
 

Annemarie Tuin werd op 2 mei 1978 geboren te Veendam. In 1996 behaalde zij het 

VWO diploma aan het Dollard College te Winschoten. In hetzelfde jaar verhuisde 

zij naar Wageningen alwaar gestart werd met de opleiding Moleculaire 

Wetenschappen aan de Wageningen Universiteit, destijds nog Landbouw-

universiteit geheten. 

 

In 2001 behaalde zij haar doctoraalexamen met lof. Tijdens de opleiding werden 3 

stages doorlopen. De eerste stage werd uitgevoerd bij de vakgroepen Biochemie en 

Toxicologie aan de Universiteit Wageningen onder begeleiding van prof. dr. ir. 

Ivonne Rietjens. Het onderwerp van deze stage was het metabolisme van luteoline. 

De tweede stage werd gelopen bij de vakgroep Farmacokinetiek & Drug Delivery 

van de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens deze stage werd onder leiding van dr. 

Ruben de Kanter en prof. dr. Geny Groothuis een nieuw model om darmweefsel te 

incuberen opgezet. De laatste stage tot slot, vond plaats bij Organon NV. Onder 

leiding van ing. Johan Rijss en dr. Rob Hanssen werden chimere LH/FSH 

receptoren geconstrueerd en getest. 

 

Na haar afstuderen in 2001 startte zij als promovendus bij de vakgroep 

Farmacokinetiek & Drug Delivery. Haar promotoren waren prof. dr. Klaas Poelstra 

en prof. dr. Dick Meijer. Het onderzoek heeft geresulteerd in dit proefschrift 

getiteld “Detoxification of LPS by alkaline phosphatase: application of a new 

concept in sepsis and inflammatory bowel disease”. 

 

Thans is zij werkzaam als postdoc bij de onderzoeksgroep Stam Cellen & Tissue 

Engineering van het Universitair Medisch Centrum Groningen. 
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Dankwoord 
 

And finally……. the masterpiece is finished!! Ja, net als je denkt, “komt het nog 

af?”, dan is het toch af. Raar maar waar. 

 

En dan is het tijd om iedereen te bedanken. Hierbij wilde ik maar gelijk een lekkere 

open deur in trappen; promoveren doe je niet alleen. En dat zou ik ook niet gewild 

hebben. Werken in een team is zoveel efficiënter, gezelliger en, en … zo kan ik nog 

wel even doorgaan. De afgelopen 5 jaar heb ik met erg veel plezier gewerkt aan 

mijn promotieonderzoek bij de Farmacokinetiek. In die tijd heb ik met veel mensen 

samen gewerkt die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit 

proefschrift en die wil ik daar graag voor bedanken. 

 

Om te beginnen mijn eerste promotor en dagelijks begeleider Klaas. Onder jou 

leiding ben ik van student via AIO geworden tot post-doc. Met je enthousiaste kijk 

op onderzoek en je creativiteit in het bedenken van nieuwe onderzoeksideeën heb 

je een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn ontwikkeling als onderzoeker. Ik 

hoop dat ik ooit nog eens net zo creatief kan worden in het bedenken van 

onderzoeksideeën als jij. Ik heb veel van je geleerd de afgelopen jaren en één van 

de belangrijkste is wel een positieve kijk op je resultaten houden. Ik heb me er wel 

eens over verbaasd hoe binnen een paar minuten overleggen met jou mijn 

negatieve resultaten toch niet negatief waren?! Ook de discussies over resultaten, 

maar ook over “de wetenschap” waren erg leerzaam. Na dit promotietraject zal 

onderzoek naar AF en LPS altijd mijn belangstelling houden en wie weet werken 

we in de toekomst nog wel eens samen, Nederland is een klein landje after all. 

 

Ook wil ik mijn tweede promotor Dick hartelijk bedanken. De eerste 2 jaar was je 

nauwer betrokken bij het onderzoek dan na je emeritaat, maar ook na je emeritaat 

heb je je goed op de hoogte laten houden van het onderzoek door regelmatig even 

langs te komen. Manuscripten had je snel gelezen en gecorrigeerd en bovenal 

regelmatig verfraaid met mooie volzinnen. 

 

Dan “mijn analisten” Ali en Alie (in chronolgische volgorde). Beide bedankt voor 

het vele werk dat jullie gedaan hebben. Ali in de eerste 2 jaar van mijn promotie-

onderzoek was jij “mijn analist”. Het was prettig met je samen te werken en vooral 

je lach, hahaaa, is heel aanstekelijk. Ik vond het erg jammer dat je weg ging 



 

Dankwoord  

   

 177 

destijds, maar in dit geval geldt dat je elkaar toch gauw weer tegen komt. Ik vind 

het erg leuk dat we nu opnieuw collega’s zijn. Dan Alie nummer 2. Tsja, het was 

even wennen toen Ali weg ging. Maar al gauw kwam er een nieuwe analist en 

warempel, weer een Alie, maar nu met ie! Beste Alie, ik heb het heel leuk en 

gezellig gevonden (je bent altijd zo’n heerlijk opgewekte persoon) dat jij de laatste 

jaren van mijn promotie-onderzoek “mijn analist” was en ben erg blij dat je mijn 

paranimf wil zijn! En hoewel we niet meer op dezelfde afdeling zitten, hoop ik dat 

we onze Coach-spel perikelen samen met Catharina en onze “Wilfredden” gewoon 

voort kunnen zetten volgend seizoen ☺. Ook is een bedankje op zijn plaats voor de 

andere 2 analisten van de “fibrose-groep”, Catharina en Hester, bedankt voor de 

praktische tips & tricks bij het uitvoeren van allerlei experimenten. 

 

Wat betreft de dierproeven ben ik Anne-miek veel dank verschuldigd. Ik ben 

ontzettend blij geweest met je hulp de laatste 5 jaar bij de diverse dierproeven die 

we gedaan hebben op het gebied van sepsis en IBD onderzoek. Zeker de laatste 

dierproef was geen sinecure; in totaal hebben we in een week tijd 210 AF-tabletten 

aan 30 ratten toegediend. Bedankt voor je inzet en je flexibiliteit wat betreft 

werktijden! En natuurlijk bedankt voor je gezelligheid als kamergenoot. 

 

Daarnaast wil ik mijn andere kamergenoten, Marja, Esther (veel succes met jou 

laatste loodjes) en Ansar bedanken voor de gezellige tijd. Marja, het was fijn dat we 

het laatste wel en wee van onze AIO tijd samen konden bepraten. Je met z’n 

tweeën ergens aan ergeren of over opwinden is minder erg dan in je eentje. Verder 

wil ik de andere collega-AIO’s: Heni, Rick, Werner, Teresa, Jai, Kai, Asia, Ansar en 

Janja, bedanken voor de gezellige tijd op en om het lab. Misschien moet er toch 

maar eens een Kolonisten-reunie komen in de toekomst?! Gillian, bedankt voor het 

helpen met het vinden van de weg naar de juiste mensen als ik weer eens lost was 

in de bureaucratie van de RuG. Ook alle andere (ex)-“Kinetiekers” bedankt voor de 

gezelligheid (lab-dagjes, Kerstbrunches) en hulp met van-alles-en-nog-wat de 

afgelopen jaren. En bij deze Willem bedankt voor al je PC hulp (en ook je andere 

hulp hoor de eerste 2 jaar van mijn promotietraject).  

En wie ik ook nog speciaal wil noemen is “Ome” Jan (Visser). Net als ik een echte 

Groninger en dat schept een band! Ome Jan is van veel verschillende probleem-

markten thuis: lab-problemen, bureaucratie-problemen, bestel-problemen, kortom, 

problemen in het algemeen ☺. Af en toe vloog er wel eens een opruim-mopper 

over het lab, maar door af en toe een moppertje bleef alles wel lekker opgeruimd. 

En ik weet wat er in de kast op jullie kamer bewaard wordt Jan en Frits…  
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De bijdragen van de studenten Erik, Marieke en Helma aan het onderzoek werden 

uiteraard ook zeer gewaardeerd. Ik hoop dat jullie het doen van onderzoek leuk 

hebben vonden.  

 

Naast de collega’s van het eigen lab waren ook een aantal mensen van andere 

onderzoeks-afdelingen betrokken bij mijn onderzoek. Allereerst wil ik Gerard 

Dijkstra bedanken voor de samenwerking de laatste 2 jaar op het gebied van IBD. 

Je enthousiasme voor onderzoek is erg aanstekelijk en tijdens onze samenwerking 

is mijn belangstelling voor onderzoek naar IBD definitief gewekt. Daarnaast is een 

bedankje op zijn plaats voor Lisette Bok voor het isoleren van RNA uit 

darmbiopten en voor het uitzoeken van biopten uit de grote database. In het kader 

van dit onderzoek is ook samen gewerkt met het bedrijf AM-Pharma. Van AM-

Pharma wil ik Markwin Velders en Willem Raaben bedanken voor hun 

samenwerking bij de studie waarin AF-tabletten aan ratten met colitis werden 

toegediend. Willem, bij deze heel hartelijk bedankt voor het snelle regelen van AF-

tabletten toen bleek dat het granulaat niet oraal toe te dienen was. De planning van 

deze dierproef was heel krap, woensdag om 9 uur werden de tabletten geleverd en 

een uurtje later hadden we de eerste serie al toegediend! Door deze strakke 

planning kon de dierproef nog net in mijn verlenging afgemaakt worden, pfieuw. 

 

Ook de nieuwe collega’s van Stam Cellen & Tissue Engineering bedankt voor het 

aanhoren van de laatste promotieperikelen van zoals Barry het noemt, “een 

terminale AIO”. En dank Barry dat je fotograaf wilt zijn bij mijn promotie! 

 

Naast het werk zijn er gelukkig vele andere dingen te doen en zijn er ook vele 

mensen die met je meeleven.  

 

Allereerst wil ik de overige 6 leden van de club van 7 uit Wageningen bedanken 

voor medeleven, steun en de gezelligheid. Uit ervaring weten jullie precies welke 

“stadia” je als promovendus doorloopt. Hester, Josefien Mark, Wendy, Louis en 

Petra, bedankt hiervoor en dat we in de toekomst nog maar veel gezelligheid en 

leuke events mogen beleven. Josefien, na mijn promotie gaat het er echt van komen 

hoor, samen op pad met onze beide paardjes! Nog een ding op mijn to-do-list; een 

bezoek aan Petra, Henk en de kleine Rebecca. Petra, na mijn promotie moet het er 

toch echt van komen hoor, dan vlieg ik richting Bristol. En Hester, onze 

Groningen-shopping moeten we eindelijk ook maar eens doen denk ik! Mark en 

Wendy, ook jullie hoop ik straks weer vaker te zien als we allemaal weer tijd 

hebben. 
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Wie ook niet vergeten mogen worden zijn al mijn paardrij-kenissen. Naast werken 

moet er ook tijd zijn voor ontspanning, en wat is nu meer relaxt dan in de zon 

buiten rijden op de rug van een paard ☺. Iedereen bedankt voor de leuke en 

gezellige ritjes en dat er nog maar vele mogen volgen. En Ingrid, naast het feit dat 

we eerst collega’s op het werk waren, zijn we nu nog steeds paardrij-collega’s. Erg 

gezellig, en ik hoop dat we van de zomer weer eens een ritje buiten kunnen maken.  

 

En last but not least, de onmisbare steun van “the family”. En gelukkig heb ik 

nogal wat family. Ook al is het soms niet altijd te begrijpen wat ik nou precies doe, 

het maakte de belangstelling voor mijn werk er niet minder om. Pap en mam, 

bedankt voor alle steun en support, bij werkelijk allerlei uiteenlopende 

beslissingen waarover je (of beter gezegd ik) kan dubben. Wat ook niet onvermeld 

mag blijven is jullie onmisbare hulp bij mijn talloze verhuizingen. Het zijn er geloof 

ik 6 (!!) geweest sinds de start van mijn studie in Wageningen. En mam, 

Moleculaire Wetenschappen bleek  achteraf een goed idee van jou. 

 Ook de sissies, Astrid, Marion en Janneke bedankt voor de support en 

gezelligheid. Astrid, gelukkig lijkt het door MSN alsof je soms niet “helemaal” in 

Amerika zit, maar gewoon om de hoek. Echt super dat je er bij kunt zijn op 11 mei 

en te gek dat je dan ook nog paranimf wil zijn! Marion, ook jij bedankt voor je 

belangstelling voor mijn onderzoek. Veel succes met je opleiding tot tandarts en 

met “blik trekken” bij het roeien. Misschien haal jij Peking 2008 ook nog…??!! En 

dan de jongste, Janneke, de laatste van de 4 musketiers die over een poosje gaat 

studeren. Jou gaat het net als je 3 grote zussen ongetwijfeld ook lukken! Leuk om 

straks nog een zus te hebben die om de hoek studeert!  

Natuurlijk wil ik ook mijn schoonfamilie Albert, Wennie, Jos en Josine bedanken 

voor de interesse in mijn onderzoek. Als ik straks gepromoveerd ben komen we 

“de Beetse” en Maastricht weer vaker onveilig maken. 

 

En als allerlaatste en lest best, Wilfred. Lieve Wilfred, zo langzamerhand moet jij 

wel heel bedreven zijn in het kalmeren van mensen….  at least, in het kalmeren van 

mij als het weer eens niet meezat (of ik me te druk maakte). Anyway, het is voor 

mij onmogelijk je genoeg te bedanken voor alle steun en support, daarom zeg ik: Ik 

houd van je (is dat OK? ☺). 

 

 

Annemarie 
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P.S. 

En dit is waar ik nu hopelijk weer meer tijd voor heb!! Heb er nog even over 

gedacht om haar ook te bedanken in mijn dankwoord. Doch aangezien het 

merendeel van de mensen denkt dat ik dan echt doorsla, toch maar niet gedaan. 

Maar omdat ik het niet helemaal kan laten…. Nisko bij deze bedankt voor de vele 

leuke uurtjes hobbelen en dat er nog maar vele mogen volgen! 
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PRESS RELEASE 

Dutch Biopharmaceutical Company AM-Pharma announces 

positive results in its double-blind, placebo controlled Phase IIa 

Sepsis trial with Alkaline Phosphatase 

 

Bunnik, the Netherlands, October 20, 2006. AM-Pharma B.V., a biopharmaceutical 

company engaged in the pre-clinical and early clinical development of novel 

compounds to treat infectious and inflammatory diseases, announces first 

positive results observed in its multi-center double blind, placebo-controlled 

pilot study in the treatment of sepsis with its patented Alkaline Phosphatase 

(AP) drug. The study was conceived as a first pilot clinical study to assess safety 

of a single treatment with 200 U Alkaline Phosphatase i.v./kg in patients 

suffering from severe sepsis. At the same time also efficacy parameters were 

recorded as secondary variables. 

 

AM-Pharma is developing a unique therapy against sepsis, based on detoxification 

of the bacterial endotoxin LPS. This is an early mediator in the sepsis cascade, and 

one of the highest possible upstream targets, and therefore a promising approach 

for the development of a successful therapy.  

 

Dr. Bruno Giannetti, President & Chief Executive of AM-Pharma: “These are very 

promising data, although obtained in relatively small patient numbers, particularly 

when considering the fact that the dose and the treatment schedule still needs to be 

optimized. We are now in the process of planning a dose finding pivotal trial to 

optimize the dosing regime and demonstrate the efficacy of the drug.”  

 

A total of 36 patients admitted to intensive care units with the diagnosis of severe 

sepsis were included in the study (25 Verum/11 Placebo, 2:1 randomization 

scheme). The treatment consisted in a bolus of 67.5 U/kg infused in the first 10 

minutes followed by a 23 hour and 50 minutes infusion of a total of 132.5 U/kg. The 

primary aim of the study was to assess safety of the treatment. Next to (serious) 

adverse events (S)AEs also 28 and 90 days survival rates were recorded.  
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The treatment was well tolerated. No drug-related SAEs were reported in the 

Verum group. The 28 days survival rates were 19/25 in the Verum and 7/11 in the 

Placebo group. The 90 days survival rates were 18/25 in the Verum and 6/11 in the 

Placebo group. The reduction of the mortality risk due to sepsis is represented by 

the calculated absolute and relative risk reduction. After 28 days, the Verum group 

showed 12.4% absolute risk reduction and 34% relative risk reduction. After 90 

days absolute risk reduction was 17.5% and relative risk reduction was 38.4%. 
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‘t Is de lucht achter Oethoezen, 

‘t Is ‘t torentje van Spiek, 

‘t Is de weg van Lains noar Klooster, 

En deur Westpolder langs de diek. 
 

‘t Binnen de meulens en de moaren, 

‘t Binnen de kerken en de börgen, 

‘t Is ‘t laand woar ik as kind, 

Nog niks begreep van pien of zörgen. 

Dat is mien laand, mien Hogelaand... 
 

‘t Is ‘n doevetil, ‘n dörpsstroat, 

‘t Is ‘n olde bakkerij 

‘t Binnen de grote boerenploatsen, 

Van Waarvum Oskerd, zo noar Mij. 
 

‘t Is de waait, t is de hoaver, 

‘t Is t koolzoad in de blui, 

‘t Is de horizon bie Roanum, 

Vlak noa ‘n dunderbui 

Dat is mien laand, mien Hogelaand... 
 

‘t Is ‘n mooie oavend in maai, 

‘n Kou houst doeknekt in ‘t gruinlaand, 

Ik heb veur d'eerste moal verkeren, 

En vuil de vonken van dien haand. 
 

De wilde plannen dij ik haar, 

Komt sikkom niks meer van terecht, 

Totdat de nacht van ‘t Hogelaand, 

‘n Donker klaid over ons legt, 

Dat is mien laand, mien Hogelaand... 

 

Songteks van ’t Hogelaand van Ede Staal  




