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Mijn proefschrift begint met de proloog tot een van de beroemdste werken uit de 

literatuurgeschiedenis: de Odyssee van Homerus. Elke AIO zou dit boek eens moeten lezen; 

het lijkt wel een metafoor voor de lange reis die elke AIO van afstuderen tot de verdediging 

van het proefschrift maakt. De Griekse held Odysseus, misschien niet de grootste en sterkste 

held, maar wel de slimste, maakt een lange reis na de verwoesting van Troje naar zijn eiland 

Ithaca, zonder te weten hoe lang die reis zal gaan duren. Vele tegenslagen, maar ook mooie 

momenten maakt hij mee. Door zijn vindingrijkheid, maar vooral door zijn wilskracht 

uiteindelijk zijn einddoel te bereiken, komt het helemaal goed met deze held.  

Nu is het bijna zover, mijn Odyssee loopt ten einde! Net zoals voor Odysseus is het een reis 

geweest die wat langer duurde dan gepland, maar gelukkig waren er niet al teveel eenogige 

reuzen, heksen en allesverslindende monsters op mijn weg. Op naar Ithaca! 

 

Al 8 jaar maak ik deel uit van een fantastische vakgroep: Moleculaire Genetica. Ik ben dan 

ook heel blij dat ik nog wat langer heb mogen blijven en op dit moment zelfs nog een jaar 

voor de boeg heb in deze groep. Gedurende de afgelopen 8 jaar ben ik heel wat mensen tegen 

gekomen. Ieder van hen had zijn/haar eigen invloed op dit eindresultaat! Ik moet dus veel 

mensen bedanken, maar ik wil me op deze plek beperken tot diegenen die een speciale rol 

hebben gespeeld, alle anderen zal ik proberen persoonlijk te bedanken. Laat ik dan maar bij 

het begin beginnen: Gerard Venema, bedankt dat je me hebt aangenomen als AIO, ik vind het 

een eer dat jij oorspronkelijk mijn promotor bent geweest! Dan natuurlijk Jan: bedankt voor 

alles van de afgelopen 8 jaar, de vrijheid die ik heb gehad, het snelle nakijken van de 

manuscripten. Ik heb veel van je geleerd, en ben erg blij dat ik nog een tijdje voor je mag 

werken! Oscar, bedankt voor je enthousiasme en je inzet. De besprekingen die we hebben 

gehad, hebben altijd erg stimulerend gewerkt. Zelf ben ik nog nooit aan de arrays 

toegekomen, maar het is geweldig om te zien dat de plannen, die je had toen je hier als 

professor begon, werkelijkheid zijn geworden. 

Girbe, het simpele feit dat we samen een kamer hebben gedeeld, stond aan het begin van dit 

proefschrift. Al snel in mijn eerste jaar als AIO heb je mij onder je hoede genomen en dat 

heeft uiteindelijk geresulteerd in de switch van Lactobacillus naar AcmA. Je hebt me 

enthousiast gemaakt voor dit geweldige enzym, en dat enthousiasme is altijd gebleven, 

bedankt! Kees, ook bedankt voor je grote inbreng! Ik vind het leuk dat ik een bijdrage heb 
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mogen leveren aan het geweldige vaccin-onderzoek dat je doet binnen Biomade. Simon, I 

want to thank you for a great time in Sheffield. Also from you I learned a lot and I especially 

liked our daily discussions! 

 

Goed, dan zijn er nog een paar vakgroepsleden die ik hier wil bedanken. Elise 

(padam…padam..padam…), Caroline (queen of the lab), Nathalie (I hope we can be t-t-t-

together more often), Rober (eh...jij was mijn excuus, eindelijk kan ik nu ook promoveren!), 

Rasmus (it was a pleasure being your secretary…), Rute (queres um gelado?, I won’t say that 

other word…), Harma (leuk dat we nu samenwerken!), Aldert (jaja, mijn computer is traag) 

en Chris (de volgende?), bedankt voor de geweldige sfeer! Wietske, Naomi en Olivera, onze 

dagelijkse gang naar de BIM was legendarisch, alle drie bedankt voor de vriendschap en 

gezelligheid! Ik hoop jullie nog vaak te zien. Stephanie and Jonathan, the three of us spend a 

lot of time in the lab in Sheffield. I especially enjoyed our daily lunches and the stupid 

computer games (petrol panic…..!). 

Moleculaire Genetica is gezegend met een geweldig team van ondersteunend personeel. Als je 

een tijdje in een ander lab bent geweest, ga je dat nog eens extra waarderen. Emma en 

Mirelle, Arie, Peter en Mozes, bedankt!  

 

Zonder paranimfen geen verdediging: Wietske en Marc, leuk dat jullie mijn paranimfen 

willen zijn, met jullie aan mijn zijde moet het allemaal wel gaan lukken! 

 

Als laatste wil ik jou, Peter, bedanken voor alle steun, geduld enz. enz. Enz. Hoe vaak heb je 

mij niet even naar het lab gebracht in het weekend (of weer opgehaald)! Dit proefschrift is dus 

ook een beetje van/voor jou! 
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Conlaqualconchiusione, non voglio restar d’auertire, che tutta l’importanza del ben 
ballare consiste (oltre la gratia, et agilità che si deue possedere) nello star’ attento con 

l’orecchie al suono, come quello ch’è instrumento del Ballo; et ballar à tempo, et 
misura di quello. 

 
Tot slot wil ik nog eens benadrukken dat bij het dansen, naast de gratie en 
behendigheid die men moet bezitten, het goed luisteren naar de muziek het 

belangrijkst is, aangezien het oor het instrument is van de dans; daarnaast moet men 
ook in de maat dansen. 

 
Fabritio Caroso ‘Il Ballarino’ 1581 




