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En dat is het dan. Ben nu aangekomen bij het dankwoord, hopelijk niet het enige gelezen 
deel van dit proefschrift (want de overige hoofdstukken kan ik jullie zeker aanraden), maar 
absoluut een belangrijk deel, want zonder de hulp en steun van velen zou dit boekje er 
zeker niet geweest zijn. De afgelopen 4.5 jaar (+ een stage van 6 maanden) is simpelweg een 
geweldige tijd geweest om onderdeel te zijn geweest van Sanquin (op een of andere manier 
denken veel mensen bij Sanquin altijd dat ik er al 7 of 8 jaar rondloop, weet niet wat ik daar 
van moet vinden…). Het is een mooie tijd geweest waarin veel gebeurd is, onder meer toen 
ik net begon aan mijn promotie-onderzoek verloren we “Wacko Jacko” aan een hartstilstand 
ten gevolge van een overdosis propofol, Willem-Alexander werd Koning Der Nederlanden, 
Nederland verloor de WK-finale (“waarom Robben, waarom tikte je hem er niet in toen je een 
enorme kans had..)….maar er waren ook positieve dingen, zo lanceerde Apple de iPad, bracht 
Quentin Tarantino Inglourious Basterds en later Django Unchained uit, ben eindelijk naar 
de Librije in Zwolle geweest, als persoonlijke hoogtepunt natuurlijk mijn dubbele promotie 
tot de titel der Vaderschap, en als wetenschappelijk hoogtepunt denk ik met name aan de 
oral presentation in San Diego bij het ASH-congres in 2011, waar alle wereld-toppers in het 
veld aanwezig waren. Maar genoeg daarover, ik wil nu iedereen gaan bedanken die heeft 
bijgedragen aan het tot stand komen van dit boekje, op wat voor manier dan ook. Als ik je niet 
persoonlijk noem dan ben ik dat oprecht vergeten, maar mijn dank zal er niet minder om zijn.

Gestur, hartelijk dank voor de kans die je me hebt gegeven om aan dit promotie-onderzoek 
te mogen werken. De stage vooraf had ik ook als super ervaren, dus het leek me wel wat om 
die lijn voort te gaan zetten. Ik waardeer zeer de vele brainstorm-sessies die we hadden en 
de “food for thought” stukken die je me stuurde. Ook ben ik dankbaar voor de grote vrijheid 
waarin ik heb kunnen werken. Natuurlijk ben ik vaak heel eigenwijs, maar ik heb veel van je 
geleerd. Jouw diepgaande kennis over de IgG-biologie en Fc-receptoren heeft een belangrijke 
basis gevormd. Ook jouw advies om manuscripten meer te schrijven als scripts van Tarantino 
was een gouden tip. Bedankt voor alles en ik hoop zeker in de toekomst nog met je samen te 
werken!

Ellen, ook jou kan ik niet genoeg bedanken. Ik ben nog steeds diep onder indruk hoe 
moeiteloos jij je in verschillende projecten kan verplaatsen, dat je soms nog experimenten 
weet te herinneren waarvan ik bijna niet eens meer wist dat ik ze uitgevoerd had en het feit 
dat je door simpele voorstellen een onderzoek in de goede richting kan sturen. Ik kan me 
nog goed herinneren hoe we initieel veel moeite hadden met het opzetten van een goede 
bloedplaatjes-phagocytose assay en dat jij met idee kwam om het antistof-bevattende serum 
simpelweg eens een keer niet weg te wassen. Dat was de basis voor het prachtige hoofdstuk 2 
(en ja, misschien was de ontdekking van CRP in die context ergens wel een lucky shot, maar 
dat mag ook wel een keer toch?!). Dank ook voor de mogelijkheid tot de vele congressen die ik 



198

| Chapter 9

heb mogen bezoeken, ik heb daar ontzettend veel van geleerd en heb een boel internationale 
contacten opgedaan. Ook je dag-en-nacht nakijk-sessies in de mega eindsprint van het 
schrijven van dit boekje waardeer ik zeer. Bedankt!

Manfred, dankzij de mooie samenwerking met jou hebben we hele mooie stukken kunnen 
schrijven. Jouw diepgaande kennis van glycomics en glycoproteomics was zeer cruciaal. Ik 
waardeer ook zeer je grensloze enthousiasme en ik wens je veel succes met de uitbreiding van 
je groepen. Hartelijk dank voor alles!

Leendert, de samenwerking met jou was ook van onschatbare waarde. De samenwerking 
research-diagnostiek is in mijn optiek een ontzettend belangrijke en ik denk dat dat optimaal 
gelukt is. Ik waardeer zeer je laagdrempeligheid en je nuchtere kijk op zaken. Ook de congres 
bezoeken met jou waren erg gezellig. Super bedankt voor alles!

Masja, ik was al onder indruk geraakt van jouw skills gedurende mijn stage en dat heeft 
zich voortgezet in mijn promotie-traject. Je bent ontzettend scherp, maar jammer voor mij 
moest je de research toch wat meer loslaten om meer te kunnen focussen op je mega drukke 
management taken. Ik waardeer zeer dat je ondanks je drukke werkzaamheden toch nog 
tijd nam om manuscripten na te kijken en mij te woord te staan toen ik je weer eens kwam 
lastigvallen met een brainstorm-sessie. Jouw populaire en legendarische reputatie waar ik 
herhaaldelijk van hoorde op internationale congressen was een aangename verrassing. Dank 
voor alles!

Marrie en Katja, het was heel leerzaam en leuk om zijdelings betrokken te zijn geweest 
met jullie TIKI-studie. Geweldig dat we de TIKI-data in hoofdstuk 2 konden stoppen! Dank 
voor al jullie hulp.

Prof. dr. J.W. Semple, dear John, thank you for your willingness to participate in my 
defense committee. It is an honor to have a world leading authority in the field as a committee 
member. The groundbreaking work you have done and are doing is truly inspirational. We’ve 
had some great times together (I think it is wise not to mention them in this thesis) and I hope 
to take things to the next level by working with you.

Prof. dr. J.J. Zwaginga, Prof. dr. D. Oepkes, Prof. dr. M.H.J. van Oers en Prof. dr.  
J. Voorberg wil ik hartelijk bedanken voor het zitting nemen in mijn promotie-commissie.

Prof. dr J. Voorberg en Dr. T. Rispens wil ook hartelijk bedanken voor het deelnemen in 
mijn AIO-begeleidingscommissie.

Dr. B. Kumpel, dear Belinda, many thanks for your enthousiasm and all your help with 
chapters 5 and 7. It is greatly appreciated! 

In this way, I would also like to thank all of the collaborators involved in this thesis. Thank 
you for your contribution!

Ook wil ik hier Prof. dr. A. Hagenbeek bedanken, niet betrokken bij dit proefschrift, maar 
wel heel belangrijk in mijn wetenschappelijk ontwikkeling. Dank voor alle vertrouwen, al 
sinds mijn Biologie studie toen ik de kans kreeg om naar het beroemde lab van Prof. dr. David 
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Williams te gaan, maar ook met het schrijven van de B-cel paper over cGVHD tijdens de 
SUMMA en ook dank voor alle interesse daarna.

Also many thanks to the late Dr. W.J. Harrington (1924-1992) for pushing his scientific 
curiosity in 1950 by undergoing an injection of 500 ml of blood from an ITP patient, and 
thereby revolutionarizing the field of hematology!  

Remco, het is mij een eer dat jij mijn paranimf wilt zijn. Ik ben er nog steeds trots op dat we 
samen de borrelcommissie: FBCS-I (Friday Borrel Committee Sanquin-I) hebben opgezet en 
ruim 2.5 jaar hebben geleid. Het is mooi dat deze traditie nu wordt voortgezet door de leden 
der FBCS-II. Ook werktechnisch zaten wij uitstekend op één lijn en dat heeft ook geleid tot 
mooie resultaten. Ook qua koken hebben we eenzelfde passie. Ga je nog een keer die briljante 
taart voor me maken (je weet wel, die ene die echt super duper goed was)?

Hendrik, het is natuurlijk een no-brainer dat jij als paranimf naast me zal staan. Er is zo’n 
beetje niemand met wie ik zoveel in common heb als met jou; borrelen, whiskies, fine-dining, 
films, pub-quizing, passie voor wetenschap and the list could go on and on and on. Altijd 
bereidwillig om eens goed te borrelen na een drukke werkdag. Kerstavond 2013 in “de kerk” 
was dat betreft een mooi voorbeeld gezien ik toen net de proefversie van dit boekje voltooid 
had, na een giga drukke eindsprint. Let’s keep it up!

Luciana, Lussy, Ragazza, Amica, there is no one better who understands the ups and 
downs of the PhD students life than you…(up and down, up and down, up and down and 
then present your….). We’ve really shared some crazy times together, work wise, but also 
as regards to amazingly good food and borrels (Gent, Franklin you name it). Why, why did 
you have to leave this country? I am super honored that you will be back for my defense and 
defense party! We’re gonna party like crazy! I am also looking forward to your defense, my 
god, I’m drowning in material for your movie, can’t wait for it! Thanks for all the gezelligheid, 
keep coming to the Netherlands, and for sure I’m looking you up in Rome (still need to taste 
that damn Suppli..).

Helga, Citizen of Iceland, it was really great to have you as desk-neighbour. I’ve really 
learned a lot from you about good coffee, cocktails and not to forget some cool Icelandic 
phrases. Thanks to you I established a Hangikjöt-addiction, thanks for smuggling that stuff 
into the Netherlands from Iceland for me. Cool that you are planning on coming over for the 
defense party! I’ll use this space also to thank your boyfriend, future husband and true Viking: 
Daði, also known as Big D. Big D, thanks for all the borrels and respect for your beer drinking 
passion and for teaching me how to perfectly smash a beer bottle! Takk you guys! 

P111-crew, hartelijk dank voor de gezelligheid (en wetenschappelijke discussies natuurlijk). 
Naast Lussy en Helga, dus: Aicha: hartelijk dank voor alle discussies, tips etc en voor je heerlijke 
no-nonsense mentaliteit. Andere P111-leden ook dank voor alles: Tamara (Utrecht represent, 
lid der FBCS-II, keep up the good work girl en ik kijk uit naar je verdediging), Jalenka, Esther 
(ofwel Team-neuroblastoom, dank voor jullie gezelligheid en nuchtere kijk op zaken, and 



200

| Chapter 9

nobody gives a damn!), Aniska (toen jij weg ging nam ik je bureau over, leuk dat je nu weer 
terug bent: mijn bureau is weer beschikbaar), Gillian (veel succes met je promotie verder, 
gaat helemaal goedkomen en ik kijk uit naar het lezen van je review), Suzanne (dank voor je 
interesse in m’n onderzoek en hou die ballen in de lucht hè), Giso (fijn dat jij als man op de 
kamer kwam, werd me bijna te veel al die vrouwen…, cool dat je mee was naar de NVVI en 
ik kom je ooit nog die bloedplaatjes geven, je weet wel, voor dat superonderzoeks-idee wat we 
hebben..) en Myrthe (de Rick 2.0, geniet van je ritje in de rijdende trein waarin je bent gestapt 
en heel veel succes verder).

Pleun and Cocaine Felipe, guys, I was really glad when you come over to extend our 
IHE/HEP group. It was just the boost I needed! I am going to miss all our dinners, borrels, 
at Sanquin, Gent and especially Franklin! Boy, that New York Sour, damn….simply damn….
we should keep hitting the Franklin every now and then! And Pleun, Caol Ila 1965: was that 
crazy or what??!! I still can’t believe it! And you know what, might as well open a brand new 
bottle of Port Ellen, right?! To be continued…

Ze Germans, Sabrina (Tischtennis Bündesmeisterin), where should I begin? We have a 
lot in common that’s for sure! We both now that platelets rock and what about ASH 2012? 
That was awesome! Some crazy stuff went on there. And seriously, it was the best freaking 
Margarita I ever had. I love the whiskey-tradition we started (in the midst of submitting 
papers and getting rejected), I will definitely miss that. If I remember correctly, I lost a bet to 
you regarding the Eurovision….Antje (Schlittshülaüfen ist züpah), it was great to have nice 
dinners and borrels with you! Regarding good food and drinks you can trust me, you know 
that right?! Maybe next time we shouldn’t have drinks on Tuesday…..

Jesse en Carlijn, ook superbedankt voor alle gezelligheid en borrels (hmmm, het woord 
borrel valt wel erg vaak in dit dankwoord hè, bedenk ik me nu…). Jullie zijn een waardig 
opvolg van FBCS-I!

Arthur, Grolsch-grootheid uit Enschede! Ik heb nog nooit iemand zo snel flesjes Grolsch 
zien wegtikken als jou, respect! Als ode aan jou ga ik in dit proefschrift niet het woord 
Heineken noemen, OK? Oh, shit, net ingetyped…Verder vond ik de samenwerking op de 
IBIS ook echt super! We hebben een boel mooie experimenten samen gedaan en ook jij mag 
trots zijn op hoofdstuk 2!

Verder natuurlijk ook mijn dank aan de andere IHE-ers: Onno, hartelijk dank voor al je 
hulp met hoofdstuk 7, mede door jouw enorme ervaring is dat stuk in no time op de rails 
gekomen. Florentine (dank voor de gezelligheid), Magdalena (good luck with your post-doc, 
I also hope to have some reminder of completing this PhD, like you have with your PhD-
ring), Annemieke (veel succes in de kliniek en ik kijk uit naar je promotie).

Yanli, it was really great when you came over to the Netherlands! We really had some fun 
and it was also great to see you again at the ISBT. That was crazy! Keep up the good work and 
I hope we will meet again.
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Anita en Mo, ik kan jullie ook niet genoeg bedanken voor al het geregel en gedoe! Anita, 
dank voor alle interesse en restaurant tips! Gaan we een keer samen naar de Bier-kerk? Mo, 
jij bent me er ook een. Er zijn niet veel mensen die meer van Sushi houden dan ik! Los van 
je sushi-verslaving is ook je feestlust bewonderingswaardig. Wanneer gaan we nou knallen?!

Verder ook mijn dank aan iedereen van de HEP-afdeling, het wordt lastig om iedereen 
te noemen, maar in ieder geval: Marieke (dank voor je interesse en al je tips hoe het verder 
in het onderzoekswereldje te doen), Emile (dank voor alle interesse en voor je waardevolle 
tip omtrent omgaan met je kids: “pick your battles”), Nurcan (jouw directe “oh-no-you-
didn’t, cut-the-crap en step-it-up mentaliteit” vind ik echt geweldig! Veel succes verder en ik 
nodig mezelf bij deze uit om eens bij je te komen eten: moet je wel gaan koken hè). Franca 
(dank ook voor alle gezelligheid en hulp en we moeten nog steeds een keer af gaan spreken 
met Ronald hè?). Also thanks to the others: Natasja (dank voor alle hulp in de eindsprint!), 
Klaas, Sten, Klaske (7 december moet kunnen toch?) , Sulima, Marion, Fiamma, Melania, 
Ronald, Fernanda, Marten, Marten, Sander, Elina, Maja, Esther H, Anne (yeah yeah yeah, 
ladadadadada, yeah yeah yeah yeah yeah), Sofieke (veel succes met je naderende promotie), 
Kim (succes met je docenten-opleiding), Kat/Karen (I won’t forget that one legendary 
evening at the Gent where we hit the Rochefort 10’s pretty hard..) en uiteraard ook Daphne, 
Carlijn, Monika, Derk, Martijn en René voor hun interesse, feedback en tips en ook dank 
aan de andere HEPpers die ik nu vergeet te noemen.

Ex-IHE AIO’s: Marijke, Janine, Peter, Lonneke, dank voor al jullie hulp en interesse in 
mijn onderzoek en veel succes.

Suilan, Hello Kitty zal nooit meer hetzelfde zijn…jij ook heel erg bedankt voor alle 
gezelligheid destijds, we moeten nog steeds een keer naar de Koreaan!

Studenten: Anja, hartelijk dank voor al je inzet! Ook al vind je je werk niet direct terug 
in dit boekje, het was van belangrijke waarde. Leuk om te horen dat je Suilan bent gaan 
vergezellen als analist! Succes verder! Sen, Rick, Dian, Davy, Oscar, Allison, Aleks (you are 
one crazy, twisted…when are we meeting up in Amsterdam again?!), Raymond, Remco, 
Shabnam, Ridge, Sudeep (Deepak), Renate en alle andere studenten die op de afdeling zijn/
waren, dank voor jullie gezelligheid.

Thrombo-leuko serologie: Natuurlijk moet ik jullie noemen in dit boekje! De 
samenwerking en hulp van jullie was essentieel! Ik bedoel niet alleen de honderden buffy’s die 
ik kon gebruiken, maar ook jullie interesse en meedenkings-vermogen waren van onschatbare 
waarde! Ook heb ik veel geleerd over Boer zoekt vrouw en dat soort zaken! Elly (wat heb jij 
veel uitgezocht voor me, dank daarvoor. Ook was het erg gezellig op congressen in Beaune 
en Warschau!), Gonda, Tarja, Suzanne, Ilona, Eva, Marrie, José, Laura, Loes. Allemaal super 
bedankt! Ook Johan natuurlijk bedankt, voor alle gezelligheid en bakkies! 

Bernadette, jij bent me er ook een! Je klaagde dat je het nooit mee zou maken dat Sierra 
een broertje of zusje zou krijgen, nou, dat is toch nog gelukt! Ik zal jouw type humor echt 
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gaan missen!
Achmed, jij bedankt voor alle praatjes in de wandelgangen. We zijn het er redelijk over 

eens dat Ajax weer kampioen gaat worden, en terecht!
Erythrocyten serologie: Peter/Piet of zoals Lonneke naar jou refereerde als Alwetende 

Bloedgroep Grootheid: hartelijk dank voor alle hulp omtrent hoofdstuk 6 en 7. Het was nog 
best een uitdaging om het systeem weer op de rails te krijgen en dat is dan toch nog gelukt! 
Het gaat onmogelijk worden om verder iedereen van deze gigantische afdeling bij naam te 
noemen, maar ik wil zeker iedereen bedanken die betrokken was met de ADCC en verder 
iedereen bedankt voor alle interesse in mijn onderzoek.

Immunocytologie: Mariette, hartelijk dank voor alle hulp en voor alle gezelligheid! Het 
was heerlijk borrelen met jou, de limoncello zal ik niet vergeten en wat was het het toch 
heerlijk genieten van de dingen die jij maakte voor de afdelingslunches, zoals die panna cotta: 
hmmmmmmmmmm. Ingrid ook bedankt, jouw FACS-expertise was zeer waardevol tegen 
het einde, hartelijk dank daarvoor. Ook anderen van de afdeling hartelijk dank voor alle 
interesse en gezelligheid op afdelingslunches en lab-uitjes.

FACS-guys, Erik, Tomasz, Floris, zonder jullie inspanningen en hulp zouden we toch echt 
nergens zijn..dank voor alles!

Andere afdelingen/other departments Sanquin: Ook wil ik natuurlijk de AIOs/analisten 
van de andere afdelingen, onder meer MCB/BCR/IP/PE etc. bedanken voor alle borrels, 
gezelligheid en wetenschappelijke input! Many thanks to all PhD students/technicians from 
the other departments, such as MCB/BCR/IP/PE etc, for all the borrels, gezelligheid (these 
latter two words are rather untranslatable) and scientific input! Iwan, vacation-guy, thanks for 
the SPR help of chapter 5! Pretty cool we got the plenary paper status!

Ook ben ik giga veel dank verschuldigd aan de mass spec-toppers uit het LUMC; Carolien 
en Agnes , zonder jullie harde werken en hulp zou dit boekje er een heel stuk minder fraai 
uitzien, thanks!

Buiten het werk om was de nodige ontspanning ook erg belangrijk. Het eerste wat nu in 
me opkomt (wellicht omdat ik er weer aan toe ben) zijn de weekend-tripjes weg. Wat was het 
toch heerlijk in Barcelona en London, dank daarvoor Ronald, Hendrik, Wijnand, Larry. 
Ronald, onze chill momenten en goede gesprekken waren en zijn nog steeds super! Heerlijk 
om af en toe even die metafoor erin te gooien! Let’s keep it up! Wijnand, master van de slechte 
woord-grappen, onze biertjes en stapavonden waren/zijn ook een heerlijke afwisseling. Larry, 
Northern Ireland next, right?! And boy, did Jimmy Carr rock or what?! And I’m still in shock 
regarding the “tight dolphins”…

De twee-wekelijks quiz in de Florin pub in Utrecht was en is nog steeds fantastisch! Ons 
team, “The Electric Psychodelic Pussycat Swingers” rocked nog steeds, al vele jaren…
de samenstelling wisselt zo nu en dan, maar als harde kern kunnen zeker Linda, Heidi (de 
tafelveroveraars), Hendrik en Tim genoemd worden. Regarding ex-members of the team, 
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there have been many, but I especially want to name one guy, when this crazy American from 
Dubuque joined in, we were pretty much unbeatable for a while: Evan get your ass back here 
from Hungary, we need you!

Regarding the Florin, thanks for everything Simon: the pubquiz, stand-up comedy, Jack 
Daniels BBQ-sauce, spijkers met koppen, great burgers, good beer and the hopefully soon to 
test Florin kids club; what else could a guy ask for more?

Natuurlijk moet ben ik heel veel dank verschuldigd aan mijn awesome SUMMA buddies: 
Petra, Josine, Hendrik en Nienke. De borrels, etentjes, weekendjes weg, wat was dat super 
allemaal! Iedereen is druk, maar ik ben blij dat we toch nog geregeld meeten. Langs deze weg 
nog een keer extra succes met het “uitpoppen” Josien, ben heel benieuwd!

Verder ook dank aan Critical Case, wat mij betreft ook wel “Gandalf ” te noemen (referentie 
naar Friends), want op stap gaan met Cees garandeert altijd niet te voorspellen, awesome 
action! Ook dank aan Kaja, een boel meegemaakt samen en hopelijk kunnen we dat weer 
langzaam gaan opbouwen, ik heb daar alle vertrouwen in! Huib, we also go way back, mooi 
dat we zo nu dan nog een biertje doen! Ook dank aan alle andere Delftenaren, vooral van het 
Grotius, die ik zo nu en dan (eigenlijk veel te weinig) zie.

Ook dank aan Groenenboom en Arie voor toch veel mooie momenten, originerend uit de 
Schnitzol-tijd, wanneer gaan we weer eens een biertje drinken?

Ook Matthijs, Elles, Jinke dank voor de gezelligheid! Goed bezig met Brechje!
Ook wil ik even de Biologen noemen, waarmee destijds goed geborreld werd, maar door 

ieders drukte (allen gepromoveerd) is afspreken zo goed als onmogelijk geworden: Annemart 
(bolletje), Tjakko, Jeroen en Chiel.

Ook mijn dank aan Miranda, after all, je bent praktisch m’n tweede zus, right?
Verder dank aan Annerieke, Bram, Carice, Luuk, Hein, Ineke, Ceciel voor alle 

belangstelling de afgelopen jaren.
Heel veel dank ben ik verschuldigd aan mijn geweldige schoonfamilie, Wien, Tilly en 

Heidi. Niet alleen voor alle gezelligheid, maar ook voor de ongelooflijk veel dingen waarmee 
jullie geholpen hebben, van verhuizingen, boodschapjes, het vele geklus tot het enorme helpen 
met Sierra en Xavier, daar ben ik zeer dankbaar voor.

Amita, jij natuurlijk bedankt voor alles. Als broer en zus hebben we natuurlijk heel veel 
meegemaakt, en toen je naar Houston vertrok was ik blij dat ik je toch nog regelmatig kon 
opzoeken (combineren met congressen). Maar ik ben nog blijer dat je weer terug bent, hoe 
druk we het allebei ook hebben! Gert-Jan, ook dank voor alles de afgelopen jaren, het was fijn 
om ook eens “Science” te kunnen bepraten! Bij deze wil ook mijn coole neefjes Lars en Max 
noemen, alle data wijst erop dat jullie top-wetenschappers gaan worden later! 

En natuurlijk moet ik mijn ouders, Jagdish en Naresh, ontzettend bedanken voor alles en 
nog wat, niet alleen de afgelopen jaren, maar simpelweg mijn hele leven! Ik hoop dat jullie 
trots zijn op dit resultaat, dit boekje is voor jullie!
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Dan kom ik aan bij de mooiste data die ik ooit geproduceerd heb, nee niet hoofdstuk 2, maar 
natuurlijk mijn dochter Sierra en zoon Xavier. Sierra, je bent echt een gekke griet, leergierig, 
ondeugend op momenten, maar in staat om geweldige gesprekken te voeren. Je hebt door je 
rijke fantasie een nieuwe definitie gegeven aan de term out-of-the-box denken. Xavier (niet 
op z’n Frans uitgesproken), jij bent de “new-kid-on-the-block” en bent goed bezig. Ik ben 
dankbaar dat je een goede slaper bent! Beiden bedankt voor alle positieve energie die jullie 
me altijd gegeven hebben!

En dan belanden we bij een van de meest belangrijke posities in dit dankwoord. En die is 
natuurlijk gereserveerd voor mijn fantastische vrouw Linda. Zonder al te slijmballerig te doen 
wil ik toch even benadrukken hoe bijzonder jij bent. Niet zozeer omdat je het gepresteerd 
hebt om in slaap te vallen tijdens het kijken naar –wat mij betreft– de beste film aller tijden 
(Tarantino et al, 1994), maar omdat jouw liefde, steun en vertrouwen buitengewoon cruciaal 
zijn geweest, al 14 jaar lang! Ik kan nog veel meer pagina’s vullen over hoe belangrijk jij bent 
voor mij, maar het lijkt me verstandig om de drukkosten van dit boekje enigzins binnen de 
perken te houden. Dank voor alles, betreffende het verleden, heden en de toekomst!!!

RK J


