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Stagnation of bile flow from the liver to the intestine results in a clinical condition 
known as cholestasis. Bile is required for the digestion and uptake of fats and fat-so-
luble compounds in the intestine. As a consequence cholestasis is accompanied by 
malabsorption of fat-soluble vitamins; including vitamin A. Vitamin A is primarily 
stored in the liver. Chronic cholestasis is associated with depletion of the vitamin A 
stores in the liver. Vitamin A is a group of compounds exhibiting the same biologi-
cal activity as retinol. It has numerous functions in the mammalian body due to its 
anti-oxidant and signaling (hormone like) properties. Bile salts are the components 
of bile responsible for its emulsifying properties, which are crucial in the digestion 
and absorption vitamin A. Clearly bile salt homeostasis affects vitamin A homeosta-
sis. This thesis aims to show that the reverse connection also exists, namely vitamin 
A influencing bile salt homeostasis.
Chapter 1 introduces the reader to the enterohepatic circulation of bile salts, ileal 
vitamin A absorption and signalling pathways that include bile salts and vitamin A. 
The liver plays a crucial role in both vitamin A and bile salt homeostasis. Bile salts are 
synthesized from cholesterol and excreted into bile by the liver. With the aid of bile 
salts vitamin A is absorbed in the ileum. Absorbed vitamin A travels the circulation 
to the liver where it is stored in the hepatic stellate cells. From these stores, vitamin A 
is distributed throughout the body. At the terminal ileum bile salts are efficiently ta-
ken up and returned to the liver via the portal vein. As bile salts are potentially cyto-
toxic compounds, synthesis and transport is tightly regulated. Farnesoid X receptor 
(FXR) is the primary mammalian bile salt sensor. FXR belongs to the super family of 
nuclear receptors (NRs), which are ligand activated transcription factors. Key genes 
involved in bile acid synthesis and transport belong to the group of FXR target genes. 
These include the bile salt export pump (BSEP), small heterodimer partner (SHP) 
and fibroblast growth factor 19 (FGF19). BSEP transports bile salts from the hepato-
cyte (the liver parenchymal cell) into bile. SHP and FGF19 participate in the negative 
feedback loop on bile acid synthesis by inhibiting expression of the cytochrome P450 
enzyme 7A1 (CYP7A1). In order to regulate transcription of its target genes, FXR 
dimerizes with another member of the NR-super family, namely the retinoid X recep-
tor (RXR). The ligand of RXR is the vitamin A derivative 9-cis retinoic acid (9cRA). 
The FXR/RXR heterodimer recognizes so called FXR responsive elements (FXREs) 
in the promoter region of FXR target genes. The typical FXRE consists of an inverted 
repeat of six base pairs spaced by one nucleotide (IR-1) with consensus sequence 
AGGTCAnTGACCT.
Chapter 2 and 3 describe how the RXR ligand vitamin A/9cRA co-regulates the tran-
scription of FXR target genes in vitro and in vivo. Depending on the gene of interest 
vitamin A either super induces (SHP and FGF19) or inhibits (BSEP) the bile salt 
induced transcription of FXR target genes. By replacing the FXRE-sequence in the 
BSEP promoter with the FXRE-sequence in the human SHP promoter identified by 
Goodwin et al. (2000), we show in chapter 2 that the RXR ligand by default represses 
the bile salt induced promoter activity at the FXRE. This indicates that promoter regi-
ons secondary to the FXRE are involved in the super-induction of bile salt-dependent 
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FXR target gene transcription by the RXR/vitamin A ligand.
In chapter 3 we describe the hunt for these vitamin A regulatory elements in the 
SHP promoter. Much to our surprise we found that the FXRE identified by Good-
win et al. is neither required nor sufficient for FXR/CDCA-dependent transcripti-
on of SHP. However, this previously identified FXRE sequence is required for the 
9cRA-dependent super induction of CDCA-activated SHP transcription. In addition, 
we identified a novel FXR/CDCA responsive region, which is located in between the 
previously identified FXRE and the transcription initiation site of hSHP. This novel 
FXR/CDCA responsive region co-localizes with a liver receptor homolog-1 (LRH-1) 
responsive element.
In chapter 4 we describe the absence of negative feedback regulation on bile salt 
synthesis in vitamin A-deficient (VAD) animals. Although both Shp and Fgf15 (the 
rodent ortholog of human FGF19) transcription is increased in vitamin A-deficient 
animals, this does not lower Cyp7a1 levels. This resulted in increased plasma bile salt 
concentrations in these animals. We propose that vitamin A is involved in inhibitory 
pathways, which monitor that adequate amounts of bile salt reach the ileum for effi-
cient vitamin A absorption. The in vivo observations that BSEP is maximal expressed 
in the absence of vitamin A, and that bile acid synthesis repression mechanisms are 
failing in VAD animals, implicate the possibility of an increased bile flow as a conse-
quence of low vitamin A levels. Indeed VAD rats displayed signs of an increased bile 
flow as a consequence of VAD (Chapter 4), but this was not observed in VAD mice 
(Chapter 2). However, in both animal models negative feedback regulation on bile 
acid synthesis was impaired as a consequence of vitamin A deficiency, a condition 
which is unfavourable in case of obstructive cholestasis, as it would contribute to the 
extra hepatic accumulation of bile.
In chapter 5 we studied the effect of vitamin A deficiency on the disease course of 
obstructive cholestasis in rats. One week of bile duct ligation (BDL) in VAD animals 
resulted in highly increased aspartate transaminase (AST), alanine transaminase 
(ALT), alkaline phosphatase (AP) and gamma-glutamyl transferase (γGT) levels and 
a clearly injured liver at the macroscopic level, a degree of liver disease that would 
only develop after at least 4 weeks of BDL in vitamin A sufficient (VAS) animals. Im-
portantly, increase of all of these markers and weight loss was prevented by vitamin 
A therapy. AST, ALT, AP and γGT levels of vitamin A treated VAD-BDL rats were 
comparable to bile duct-ligated VAS animals. Lack of vitamin A thus aggravates liver 
damage and accelerates the cholestatic disease course in rats. We were unable to di-
rectly link these observations to FXR/RXR signalling. We did find that the expression 
of biomarkers for oxidative stress (Ho-1), inflammation (iNos) and fibrosis (α-Sma 
and Col1a1) was highly increased in vitamin A deficient bile duct-ligated rats. The 
transcription profiles of all four of these biomarkers closely follows the occurrence 
of hepatic and bile ductular enzymes in blood plasma. Both bile duct-ligation and 
vitamin A-deficiency have independently been associated with increased oxidative 
stress, inflammation, and fibrosis. In combination, vitamin A deficiency amplified 
BDL inflicted liver injury resulting in necroinflammation.
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The data presented in this thesis shows that vitamin A is an important co-regulator of 
bile acid homeostasis and that efficient absorption of vitamin A in the intestine may 
well be an additional signal to the bile acid synthesis repression mechanisms. Clini-
cally most relevant is the observation that vitamin A deficiency severely aggravates 
liver damage by obstructive cholestasis. This urges the close monitoring of vitamin 
A levels in cholestatic patients, as vitamin A shortage could rapidly deteriorate the 
patient’s condition.
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Het ziektebeeld cholestase wordt gekenmerkt door stagnatie van de galstroom van 
lever naar dunne darm. Gal is nodig voor het verteren en absorberen van vetten en 
vetoplosbare stoffen in de darm. Een gebrek aan gal in de darm, als gevolg van chole-
stase, gaat gepaard met malabsorptie van vetoplosbare vitaminen, waaronder vitami-
ne A. Opslag van vitamine A vindt primair plaats in de lever. Chronische cholestase 
leidt uiteindelijk tot vitamine A depletie. Vitamine A is de benaming voor een groep 
van stoffen die dezelfde biologische activiteit vertonen als retinol. Het vervult velerlei 
functies in het lichaam, welke samenhangen met antioxidant/hormoonachtige eigen-
schappen.
Galzouten zijn onderdeel van de gal en hebben emulgerende eigenschappen. Ze zijn 
cruciaal voor de opname van vetten en vetoplosbare stoffen zoals vitamine A uit de 
voeding. Het moge duidelijk zijn dat verstoring van de galzouthomeostase invloed 
heeft op de vitamine A homeostase. Dat de omgekeerde relatie ook opgaat wordt 
aangetoond in dit proefschrift.
Hoofdstuk 1 introduceert de lezer in de enterohepatisch kringloop van galzouten, 
vitamine A absorptie in de darm en signaleringsroutes waarbij galzouten en vitamine 
A betrokken zijn. De lever speelt een cruciale rol bij zowel vitamine A- als galzoutho-
meostase. De lever maakt galzouten uitgaande van cholesterol en scheidt deze uit in 
de gal. Met behulp van deze galzouten wordt vitamine A in de darm geabsorbeerd. 
Via de bloedbaan wordt geabsorbeerd vitamine A vervoerd naar de lever, waar het 
wordt opgeslagen in de stellaatcellen. Vanuit deze opslag in de lever wordt vitamine 
A door het lichaam verspreid. In het laatste gedeelte van het ileum worden galzou-
ten zelf opgenomen en via de circulatie naar de lever teruggevoerd waar ze worden 
gerecycled. Circulatie (van in dit geval galzouten) tussen lever en darm wordt de 
enterohepatische kringloop genoemd.
Galzouten zijn zelf potentieel cytotoxische stoffen, daarom wordt de synthese en 
transport van galzouten nauwkeurig gereguleerd. De voornaamste galzoutsensor in 
zoogdieren is de farnesoid X receptor (FXR). FXR behoort tot de superfamilie van 
nucleaire receptoren (NRs), dit zijn ligand-afhankelijke transcriptiefactoren. Genen 
die een sleutelrol spelen bij de synthese en het transport van galzouten behoren tot 
de groep van FXR-aangestuurde genen. Tot deze groep behoren de galzoutexport-
pomp (bile salt export pump; BSEP), small heterodimer partner (SHP) and fibroblast 
groeifactor 19 (FGF19). BSEP transporteert galzouten van de hepatocyt (lever pa-
renchymcel) naar de gal. SHP en FGF19 zijn betrokken bij de negatieve feedbackloop 
op de galzoutsynthese door het remmen van de expressie van het cytochroom P450 
enzym 7A1 (CYP7A1). Alvorens FXR transcriptie van haar doelgenen kan beïnvloe-
den moet het eerst een dimeer vormen met de vitamine A receptor RXR (retinoid 
X receptor). RXR behoort ook tot de superfamilie van NRs. Het ligand van RXR is 
9-cis retinolzuur (9cRA), een afgeleide van vitamine A. De FXR/RXR heterodimeer 
herkent zogenaamde FXR-respons elementen (FXREs) in de promoterregio van FXR 
doelgenen. Een typische FXRE bestaat uit een geinverteerde herhaling van 6 basen-
paren gescheiden door één nucleotide (IR-1) met als consensus sequentie AGGT-
CAnTGACCT.
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In hoofdstuk 2 en 3 wordt beschreven hoe het RXR ligand vitamine A/9cRA mede 
verantwoordelijk is voor de regulatie van transcriptie van FXR-aangestuurde genen 
in vitro en in vivo. Afhankelijk van het gen van interesse wordt de galzoutafhankelijke 
transcriptie verhoogd (SHP en FGF19) of onderdrukt (BSEP).
In hoofdstuk 2 laten wij zien dat de galzout-afhankelijke promoteractiviteit door het 
RXR ligand wordt onderdrukt ter plaatste van de FXRE. Dit is aangetoond door de 
FXRE sequentie in de hBSEP promoter te vervangen door de FXRE-sequentie zoals 
geïdentificeerd door Goodwin et al. (2000) in de humane SHP promoter. Vooraf-
gaande impliceert dat regio’s buiten de FXRE betrokken zijn bij de super-inductie van 
FXR-gestuurde genen door vitamine A.
In hoofdstuk 3 beschrijven wij de zoektocht naar deze vitamine A-afhankelijke res-
pons elementen in de humane SHP promoter. Onverwacht kwamen wij tot de ont-
dekking dat de door Goodwin et al. beschreven FXRE niet nodig, nog voldoende is 
voor de galzoutafhankelijke transcriptie van hSHP. Deze eerder als FXRE geïdenti-
ficeerde regio is echter wel noodzakelijk voor de 9cRA–afhankelijke super-inductie 
van SHP. Daarnaast is een nieuwe FXR/CDCA-respons regio geïdentificeerd, deze 
bevindt zich tussen de eerder geïdentificeerde FXRE en het transcriptie-initiatiepunt 
van SHP en valt samen met een respons element voor de liver receptor homolog-1 
(LRH-1).
In hoofdstuk 4 beschrijven we de afwezigheid van negatieve feedback op galzoutsyn-
these in vitamine A deficiënte (VAD) ratten. Deze dieren werden vitamine A defici-
ent gemaakt door het voeren van een vitamine A deficiënt dieet gedurende 17 we-
ken. Ondanks dat transcriptie van zowel Shp als Fgf15 (humane ortholoog is FGF19) 
verhoogd is, leidt dit niet tot verlaging van het Cyp7a1 niveau. Dit resulteert in ver-
hoogde galzoutconcentraties in plasma en gal in deze dieren. De effectieve opname 
van vitamine A in de darm lijkt een signaal te zijn dat voldoende galzouten de darm 
bereiken en hun functie daar kunnen uitvoeren, wat bijdraagt aan de negatieve feed-
back op de galzoutsynthese.
De in vivo en in vitro observatie dat BSEP expressie maximaal is in afwezigheid van 
vitamine A en dat negatieve feedback op Cyp7a1 transcriptie faalt in VAD dieren is 
een aanwijzing voor een verhoogde galzoutflux als gevolg van vitamine A deficiëntie. 
Deze verhoogde galzoutflux blijkt ook inderdaad op te treden in VAD ratten (Hoofd-
stuk 4), maar niet in VAD muizen (Hoofdstuk 2). Wel is in beide diermodellen spra-
ke van een gebrek aan negatieve feedback op galzoutsynthese als gevolg van vitamine 
A deficiëntie. De verhoogde galzoutflux als gevolg van vitamine A deficiëntie zou in 
combinatie met obstructieve cholestase kunnen leiden tot een verhoogde extrahepa-
tische ophoping van galzouten, met extra leverschade als gevolg.
In hoofdstuk 5 bestudeerden wij het effect dat vitamine A deficiëntie heeft op het 
ziekteverloop van obstructieve cholestase in ratten. Eén week galgangligatie (bile 
duct ligation; BDL) in VAD dieren resulteerde in sterk verhoogde leverschade mer-
ker (ALAT (Alanine-Amino-Transferase), ASAT (Aspartaat-Amino-Transferase), 
AF (Alkalische fosfatase), Gamma-glutamyltransferase (γGT)) niveaus in bloed en 
een ogenschijnlijk zieke lever op macroscopisch niveau. Deze mate van leverschade 
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komt overeen met tenminste 4 weken BDL in vitamine A sufficiënte (VAS) ratten. 
Belangrijk hierbij is dat de toename van al bovengenoemde merkers voor leverschade 
en gewichtsverlies werd voorkomen met vitamine A therapie. De plasma niveaus van 
ASAT, ALAT, AF en γGT van met vitamine A behandelde VAD-BDL dieren waren 
vergelijkbaar met niveaus in galganggeligeerde VAS dieren. Deze observaties konden 
niet direct worden toegeschreven aan FXR/RXR signaalroutes. Wel werd aangetoond 
dat biomerkers voor oxidatieve stress (Ho-1) inflammatie (iNos) en fibrose (α-Sma 
en Col1a1) sterk waren verhoogd in VAD-BDL behandelde dieren. Het transcrip-
tieprofiel van deze vier biomerkers komt overeen met de aanwezigheid van lever- en 
galgangenzymen in bloedplasma. Zowel galgangligatie als vitamine A deficiëntie zijn 
onafhankelijk van elkaar geassocieerd met een toename in oxidatie stress, ontsteking 
en fibrose. In combinatie versterkt/versnelt een tekort aan vitamine A het cholestati-
sche ziekteverloop, met necro-inflammatie als gevolg.
De onderzoeksresultaten die in dit proefschrift worden beschreven tonen aan dat 
vitamine A een belangrijke co-regulator is van galzouthomeostase. Efficiënte ab-
sorptie van vitamine A in de darm is een aanvullend signaal in de mechanismen die 
galzoutsynthese onderdrukken. De klinisch belangrijke bevinding is dat vitamine A 
deficiëntie leverschade als gevolg van obstructieve cholestase drastisch verergert. Dit 
toont de noodzaak aan van het nauwgezet monitoren van de vitamine A status van 
patiënten die lijden aan cholestase, aangezien een tekort aan vitamine A de conditie 
van de patiënt snel zou kunnen doen verslechteren.
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Een promotieonderzoek tot een succesvol einde brengen, dat doe je niet alleen. Het 
proefschrift dat voor u ligt is het product van samenwerking met en aanmoediging 
en steun van collega’s, vrienden en familie. Er zijn dan ook heel wat mensen te bedan-
ken, zeker als het gehele traject negen en een half jaar heeft geduurd. 
Het schrijven van dit dankwoord voelt niet als een afsluiting van mijn tijd als AIO, 
dat leventje ligt al weer een paar jaar achter me en was gevoelsmatig afgesloten op 
het moment dat ik niet meer op het lab werkzaam was en definitief verhuisd was uit 
Groningen (juli 2008). Wel ben ik bijzonder blij dat het nu voltooid is. 
Het risico van het schrijven van een dankwoord een aantal jaar na dato is dat je din-
gen bent vergeten en er zodoende mensen ontbreken, bij voorbaat excuses hiervoor. 
Gelukkig zijn de voornaamste en meest noemenswaardige herinneringen aan deze 
tijd gebleven en sommige zijn nog dagelijks voelbaar.

De oudste herinnering aan mijn AIO-periode moet het sollicitatiegesprek zijn, hierbij 
waren onder andere Klaas Nico Faber en Han Moshage aanwezig. Minstens de helft 
van de tijd werd er over koetjes en kalfjes gesproken in plaats van zaken gerelateerd 
aan de functie van AIO. Het feit dat Han, net als ik, in Nijmegen gestudeerd had, leek 
direct een band te scheppen. De sfeer van dit sollicitatiegesprek bleek tekenend voor 
de prettige (werk)sfeer op het MDL-lab. Na het hierop volgende arbeidsvoorwaarde 
gesprek kreeg ik de fiets van Klaas Nico te leen om in de stad op zoek te gaan naar 
huisvesting. Ik had zo echt het gevoel met open armen te worden ontvangen.

Beste Klaas Nico, bedankt voor je persoonlijke manier van begeleiden en de altijd 
openstaande deur, zelfs toen je het in de loop der jaren steeds drukker begon te krij-
gen. Wat jij mij als geen ander hebt geleerd is dat uit een “mislukt” experiment ook 
zeer veel waardevolle informatie is te halen; en hoe een uit de klauwen gegroeid ex-
periment van een overenthousiaste AIO terug is te brengen tot de essentie. Het leven 
van een AIO gaat niet altijd over rozen (en je had nog al wat AIOs in die tijd), be-
dankt voor je begrip en steun op het persoonlijke vlak. Aan het begin van dit traject 
was je mijn co-promoter, maar omdat het traject lang genoeg heeft geduurd, mag je 
nu mijn promoter zijn. En daar ben ik erg blij om.

Beste Han, jouw begeleiding is grotendeels vanaf de zijlijn geweest, maar zeker met 
invloed op het onderzoek en dit proefschrift. Tijdens werkbesprekingen in kleinere 
kring op jullie werkkamer, mengde je je vanachter je bureau ook in de discussies. 
Hepatologische kennis wordt feilloos afgewisseld met triviale sportfeitjes (wie staan 
er boven aan de adelaarskalender?) en het wel en wee van BN-ers.

I would like to thank the manuscript committee: professors Henkjan Verkade, Mar-
tin Hofker and Chantal Housset for their willingness to judge my dissertation and 
their swift and critical remarks.
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De volgende die ik wil bedanken is mijn steun en toeverlaat op het lab, Janette. Sa-
men met Jacqueline had je het vitamine A project opgezet en dus kende je alle “ins en 
outs” van het project. Ik heb dan ook erg veel van je kunnen leren. Je was niet alleen 
een extra paar handen voor het onderzoek, maar ook een sparring partner. Daarnaast 
ben je ook een gedreven onderzoeker. Op deze manier heb je ook inhoudelijk veel 
invloed gehad op het/ons onderzoek. Na mijn vertrek van het lab ben je doorgegaan 
met het onderzoek wat nu hoofdstuk 3 is van dit boekje. Ik ben blij en trots dat je 
tweede auteur bent op dit stuk.

Jacqueline en Mark, jullie zijn respectievelijk de AIO voor en na mij op het vitamine 
A project. Ik wil jullie bedanken voor de prettige samenwerking.

Het opofferen van de ratten was een teamprestatie, waaraan vrijwel het gehele MDL-
lab (inclusief promotores) heeft bijgedragen. Voor buitenstaanders misschien moei-
lijk te begrijpen, maar dat was een weliswaar hectische, maar vooral ook bijzonder 
gezellige week. Hectisch omdat we hadden besloten de boel grondig aan te pakken 
en meerdere weefsels in veelvoud te verzamelen, wat betekende dat er honderden 
samples genomen en verwerkt werden. En gezellig omdat gezamenlijk de buit binnen 
werd gehaald.
Wat mij brengt bij het MDL-lab, in de bezetting van 2004-2008 wel te verstaan, velen 
hebben dit nest inmiddels verlaten. Wat de periode 2004-2008 zo speciaal maakte 
heeft denk ik onder andere te maken met het feit dat een aantal AIOs tegelijkertijd 
begon en dat de gehele groep (AIOs en analisten) van ongeveer dezelfde leeftijd was. 
MDL heeft in die tijd op congressen menig feestje gemaakt en in ieder geval afge-
sloten. Antonella, thank you for introducing me to the lab when I first arrived and 
for the sneak previews we enjoyed together with friends. Axel, Hans, Krzysztof (“do 
you wanna treat me like I am your technician?” and proud member of “The Chouffe 
Boys”), Mark (proud member of “The Chouffe Boys”) en Jannes (“sinaasappels in de 
groentenla helpen tegen de griep”), bedankt voor de gezellige avondjes in Der Witz 
en Chaplin’s Pub. Daarnaast wil ik Axel (en Eefje), en Jannes en Titia bedanken voor 
hun gastvrijheid. Laura, Sandra, Rebecca, Gerard, Manon, Marcus, Mariska, (Prin-
cess) Fiona, Lisette, Elise, Golnar, Marjolein en Tjasso bedankt voor de samenwer-
king en de gezelligheid! Sytske en Jan Pieter, bedankt voor jullie inzet als stagiaire op 
mijn project.

Ook dank aan mijn kamergenoten/medebewoners van “het kippenhok”. Hans (lange 
tijd de enige mede-haan), Maaike, Jelske, Titia, Leonie, Esther, Margot, Miriam, An-
niek en Niels en Henk, bedankt voor de gezellige tijd.

Dank ook aan alle collega’s van Kindergeneeskunde, met wie MDL het lab deelt, van 
voor de gezelligheid. In het bijzonder: Jaap, Janine, Harmen, Jan Freark, Annelies, 
Hilde, Marijke, Anke, Maxi, Feike, Uwe, Torsten, Fjodor, Renze, Juul, Henk, Janny, 
Nicolette, Frans S., Gemma, Hilde & Gea en Folkert. Han R., de SELDI-TOF was een 
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leuk avontuur, helaas bracht het niet wat we ervan gehoopt hadden, bedankt voor je 
hulp. Vincent, bedankt voor de ondersteuning met de DEC-aanvraag (mede dankzij 
jou verliep dit proces heel soepel) en voor je advies over qPCR-statistiek. 

Speciale dank ben ik verschuldigd aan microchirurgisch team (het “A-team”) en Ar 
van het CDP voor de assistentie bij de experimenten.

In 2008 kreeg ik de kans om te beginnen als docent moleculaire biologie bij Hoge-
school Van Hall Larenstein. Ik vroeg om een rondleiding, maar kreeg een uitno-
diging van Feike om mijn promotieonderzoek te presenteren voor zijn studenten 
“Gene Hunting”. De rest is geschiedenis. Dank je wel Feike!

Tegen het einde van mijn periode op het MDL-lab bekroop mij de vrees dat ik nooit 
meer een plek zou vinden waar ik met zo veel plezier zou werken. Gelukkig bleek 
deze vrees ongegrond. Dank daarvoor aan al mijn collega’s van Life Sciences & Tech-
nology bij Hogeschool Van Hall Larenstein/Noordelijke Hoegeschool Leeuwarden. 
In het bijzonder mijn kamergenoten Antje, Gerrit en Luuk en daarnaast Karin, Ni-
colette, Ina, Feike en Wendy (dank je voor de sponsoring) voor de bijzonder prettige 
samenwerking en onophoudelijke aansporing.

Dank ook aan de collega’s bij RSG- Sneek voor de samenwerking en in het bijzonder 
Mart en Jan voor de aanmoediging toch vooral de promotie af te ronden. Beste Mart, 
mijn coach in het middelbaar onderwijs avontuur, ik heb bewondering voor de ge-
drevenheid waarmee jij onderwijst. Beste Jan, ik ben jaloers op jouw alfa-mannetjes 
uitstraling voor een groep pubers. En dank voor de gezelligheid op de Londenreis.

Gedurende de jaren na het behalen van het VWO-diploma ben ik het langzamerhand 
steeds noordelijker op gaan zoeken, steeds verder weg van Brabant, met als uitbijter 
ruim een half jaar Kopenhagen.
Lieve pap en man, ik ben jullie enorm dankbaar voor de steun en vrijheid die ik heb 
ervaren bij het kiezen en voltooien van mijn studie. Met als klap op de vuurpijl het 
brengen naar en ophalen vanuit Kopenhagen (met veel te veel bagage). We zeggen re-
gelmatig tegen elkaar dat het jammer is dat Sneek en Breugel zo ver uit elkaar liggen. 
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