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Addendum 



Vier jaar lang heb ik, weliswaar niet continue, maar toch heel vaak, aan mijn 
dankwoord geschreven. In mijn hoofd dan, niet zwart op wit. Het was een 
tijdverdrijf, mijmeren over de laatste woorden die zover weg leken. Soms was het 
een stille uitlaatklep na kontakt met onwelwillende lieden. "Jij komt niet in mijn 
dankwoord" gonsde het dan door mijn hoofd. Heel troostend. Vaker kwam het voor 
dat mensen mij enorm hielpen. Ik heb hele warme dankwoorden voor hen verzonnen, 
zo mooi dat het me zelf ontroerde. Wat kon ik toch mooie dankwoorden schrijven! In 
mijn hoofd wel te verstaan, niet op papier. Ik had ook het plan om duidelijkheid te 
scheppen Rijtjes met namen van mensen, die ik meer of minder wilde danken. Dus 
meer dank naarmate de plaats op de lijst hoger is. Een top tien van bedankt. Ik ben 
dol op top tienen en heb veel rijtjes gemaakt. De top tien "hulp bij mijn onderzoek", 
de top tien "lichtend voorbeeld" en "goede ideeën altijd raad", de top tien "steun en 
toeverlaat" en natuurlijk de top tien "lunchafspraak" en "trainen voor de marathon". 
Ik herinner me een top tien "kleding advies", "voetbal voorbeschouwen" en "voetbal 
nabeschouwen" een top tien "verhit discussiëren" en "fysiek geweld op de 
werkvloer". Ook een top tien "ontlopen in de metro", "koffie drinken" en "hart onder 
de riem" Ik heb veel top tienen gemaakt de afgelopen vier jaar, met de bedoeling ze 
allemaal op papier te zetten. Als een laatste oordeel, heel rechtvaardig. Nu het zover 
is, nu ik zojuist een punt heb gezet achter de laatste zin van de samenvatting, nu weet 
ik het niet meer. De rijtjes vallen me zwaar. Neem bijvoorbeeld de top tien "hulp bij 
mijn onderzoek". Aad Leegwater komt hier riant op de eerste plaats, dat is zo klaar 
als een klontje. Kees Huibregtse jr is een heel goed tweede, of gedeelde eerste. Daar 
begint het gelazer. "Steun en toeverlaat" dan, Marjan op één natuurlijk, maar dan 
begint het twijfelen over nummer twee. Een heilloze weg. Derhalve heb ik besloten 
een dank-u-zelf-dankwoord te ontwerpen. Dit wetenschappelijk werkje komt 
ongetwijfeld op een prominente plek in uw bibliotheek, dan wel op het wandmeubel 
te staan. Er mee pronken mag en wat is nou leuker dan een geïnteresseerde, vriend, 
kennis of zomaar iemand er op te wijzen dat U wordt bedankt. In dit dankwoord. Het 
gaat als volgt: u hebt zich ongetwijfeld herkent in een van de bovengenoemde top 
tienen. U mag er ook zelf een verzinnen Hieronder staat een nog lege top tien. 
Schroom niet, en zet u zelf op de eerste plaats in de top tien naar keuze! Daarna vult 
u de lijst aan met namen van andere mensen die ik dank zeg. 

TOPTIEN: 
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Deelnemers aan de dank-u-zelf top tien zijn: 

Anita de Boer, Anita Rijneveld, Tesseltje, Peppie, Dariusz Olszyna, Luisa Camoglio, 
Hugo ten Cate, Rik van der Vliet, Jaklien Leemans, Aad Leegwater, Chris Linthorst, 
Ni ta Ladiges, Mieke Sala, Anje te Velde, Tilly Jansen, Rob Chamuleau, Willem 
Boers, Janneke Timmerman, Arnold Spek, Nico Ponne, G ijs van den Brink, Henry 
Versteeg, Hendrik uit Brazilië, Benigna, Fanny Lauw, Petra Zwijnenburg, Guido 
Tytgat, Sander van Deventer, Esther Vogels, Een-Ieder-Die-Bedankt-Moet-Worden, 
Mark Schultz, Marjan Dirkse, Muus Kuyt, Gwenda Pynaert, Sophie Vanwetswinke/, 
Annemiek Man/en, Dasja Pajkrt, Pieter Reitsma, Pieter Slokkers, Janine Huson, 
Nico/e Juffermans, Maikel Peppelenbos, Bibi van Montfrans, Pauline, Natalja 
Basoski, Koen de Heer, Keesje Huibregtse, Zaagmans, Philip Abraham, Jaap 
Jansen, Han Levels, JSB, Pascal Delcour, Margriet VervoordeIdonk, Laura & Silvia 
van het Vet, Maarten Koning, Andre Geerdink, het Woelebedoekonijnvanmijnleven, 
Joost Daalhuizen, Angélique Groot, de afdeling PT, Adri Maas, Merlijn van den 
Berg, Vera Timmermans, Nafees Sewnath, Stijn, Jan Hellings, Fred, Wil & Shirley 
van de IBD polikliniek, Cyriel Ponsioen, Onno Bakker, Jules van het sequencen, 
René van Lier, Edmond Rings, Hans Büller, John Thompson, Richard Grand, Stefan 
Schreiber, Jochen Hampe, Torsten Herrmann, Cor Verwey, Brigit Brinkman, Anton 
Horrevoets, Paul, Henri Molhuizen, mijn moeder, mijn vader, Tim Grool, Hans, 
Lucienne Lemaire, Nicola Kimmings, Theo van Veldhuizen, en de mevrouw die ons 
moorkoppen serveerde. 
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