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Dankwoord 

Vaak een stille wens, maar nu op de valreep alsnog verwezenlijkt. Op het eind 

van mijn werkzame periode nog “even toppen” geeft wel een heel speciaal 

gevoel: Een mooier eind kan ik me niet wensen, alhoewel de promotie de 

laatste maanden nog steeds niet duidelijk was. Dat zit nu eenmaal opgesloten 

in het sterrenbeeld “Weegschaal”. Dit alles is natuurlijk niet alleen mijn 

verdienste geweest, maar meer personen hebben hierin een belangrijke rol 

gespeeld. Op de eerste plaats wil ik Jan Maarten (van Dijl) bedanken voor de 

mogelijkheid om in zijn groep te mogen werken. Ik kan mij nog goed onze 

eerste ontmoeting herinneren. We kenden elkaar totaal niet en het was in de 

periode dat ik wel wilde switchen van de Virologie naar de Moleculaire 

Bacteriologie. Jij was op dat moment op zoek naar iemand die bekend was met 

eiwitzuiveringstechnieken. Deze had ik uitvoerig kunnen ontwikkelen op de 

Virologie, wat beide partijen mooi uit kwam. Je vertelde mij toen over een wat 

‘oudere’ 40-jarige vrouw, die in je groep werkte en voor een stabiele rode 

draad op de werkvloer zorgde. Je hechtte daar duidelijk waarde aan en had oog 

voor stabiliteit en continuïteit in jouw groep. Dit sprak mij natuurlijk wel aan als 

55-jarige en dus was de deal snel gesloten. Zo begon mijn start in jouw nieuwe 

researchgroep met onder andere Thijs, Mark en René: Kritische jochies hoor, 

maar met veel passie en humor! Je schonk mij vertrouwen en vrijheid, wat ik 

tot op de dag van vandaag nog steeds zeer waardeer. Het is een groot goed, 

maar kan soms ook wel eens lastig zijn. Bij financiële onderhandelingen zaten 

we nagenoeg altijd op één lijn en wij wisten ons gezamenlijk belang goed te 

verdedigen. Hier waren we beiden altijd zeer content mee: een mooie tijd! 

Gedurende al deze jaren heb ik vele succesvolle promoties mogen meemaken 

en op één van deze promoties kwam ter sprake dat mij dat ook wel leuk leek: 

borrelpraat of realiteit? Jouw reactie was toen : “Nou, dat gaan we dan maar 

doen, denk er nog maar eens over na en dan hoor ik het wel”. Dit heeft lange 

tijd in mijn hoofd rondgewaard, maar ja, die verdomde Weegschaal-

mentaliteit. Uiteindelijk is het dan nu zover en ik ben blij dat ik deze stap heb 

gemaakt. 

Het brengt me naar de tweede persoon, die in dit proces een grote rol heeft 

gespeeld: Girbe (Buist). Ik weet niet meer exact wanneer jij in beeld kwam, 

maar toen wij met elkaar onderzoek gingen doen, viel mij wel direct jouw 
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gedrevenheid en passie op voor het werk . Ook jij bezit die positieve instelling, 

die Jan Maarten heeft. Onder dit soort mensen floreer ik het beste. Jullie weten 

de mensen op een goede manier te triggeren. Bovendien begreep jij heel goed 

mijn situatie en dat voelde vertrouwd. Je was voor mij een mentale steun, die 

ik juist toen nodig had, zeker als het werk weer eens tegen zat. Je wist er dan 

weer een mooie positieve draai aan te geven en dan kon ik weer verder. 

Bedankt dan ook voor alle steun, die ik bij tijd en wijle op diverse gebieden 

even nodig had. Je hebt vele uren aan mij besteed: super, en hartelijk dank! 

Verder wil ik ook graag Prof. dr. Collin R. Harwood, Prof. dr. Jan Kok en Prof. dr. 

Gooitzen M. van Dam hartelijk bedanken voor het plaatsnemen in de 

leescommissie en het beoordelen van mijn proefschrift. 

Natuurlijk gaat mijn dank ook uit naar mijn paranimfen Rense (Rozeboom) en 

Jolanda (Neef). 

Ja, Rense, jou ken ik al heel wat jaren, namelijk vanaf de analistenschool. We 

hebben samen vele leuke dingen gedaan en het is misschien verstandig hier op 

papier er niet over uit te weiden, maar één ding weet ik zeker en dat wil ik hier 

wel kwijt: Onze vakantie in Italië zal ik nooit vergeten. Deze was uniek in zijn 

soort!! Verder was het in vele opzichten bijzonder om elkaars kamergenoot te 

zijn. Ik bedank je voor de tijd dat we als collega’s de kamer deelden en niet 

alleen als collega, maar ook als vriend. 

Ook mijn andere paranimf, Jolanda, wil ik bedanken voor de tijd die we 

samengewerkt hebben. Het was een stimulans voor mij om jouw passie voor 

het werk te ervaren. Je bezit een fijne werkmentaliteit, die ik zeer waardeer. Je 

hebt hart voor de zaak, bent lekker positief en sociaal. Ook op de cursus 

Operationeel Leidinggeven die we gezamenlijk volgden, kijk ik met genoegen 

terug. Buiten het zakelijke aspect hebben we elkaar toen ook beter 

moreel/sociaal leren kennen, wat ik heel bijzonder en aangenaam vond. Dank 

je nog wel voor je openhartigheid en toegankelijkheid. Daarnaast wens ik je 

nog veel succes nu en in de toekomst. 

Ook alle andere medewerkers tijdens deze 10-jarige periode wil ik van harte 

bedanken voor hun support qua werkzaamheden. Dit geldt zowel voor de 

Molbac-medewerkers (te veel om hier allemaal persoonlijk te bedanken), de 

mensen van de administratie (Ank en Carolien), de mediabereiding (Guido en 

Bert) en Rudy voor zijn ICT-ondersteuning. Ook aan de lab-uitjes, die gehouden 
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werden, heb ik zeer dierbare herinneringen. Of het nu regende (bromfietsrace) 

of mooi weer was (hindernisbaan en roeien), het maakte allemaal niets uit. 

Plezier was er alom en het eten smaakte na zo’n dag extra lekker. Het was altijd 

weer bijzonder om met zo’n diverse groep activiteiten te mogen delen. Vooral 

van de sinterklaasavonden heb ik genoten; speciaal de laatste ronde. Grote 

hilariteit om de meest maffe presentjes, die gretig van persoon wisselden en 

niet te vergeten de héérlijke buitenlandse gerechten. Allemaal hartelijk 

bedankt! 

Al met al heb ik een mooie, nuttige en stimulerende tijd gehad bij de Molbac-

groep en ik ben dankbaar dat ik mijn werkperiode zo positief mag afsluiten. 

Iedereen veel succes en het ga jullie goed. 

Alvorens af te sluiten: Henriette, ik wil je bedanken voor jouw steun en geduld 

die je het laatste jaar hebt moeten opbrengen met zo’n man, die dan weer dit 

en dan weer dat wilde: Weegschaaltje! Je moest er eerst nog even aan wennen 

tot je er achter kwam, dat het toch wel serieus was. Je hebt het fantastisch 

opgepikt en je geschikt in de nieuwe situatie. Ook ik heb mijn ups en downs 

duidelijk gehad en ik was niet in staat deze altijd voor jou verborgen te houden. 

Gelukkig hebben we geen behang maar gestucte muren, waar je minder 

gemakkelijk iemand achter kunt plakken, maar je kon er tegen! Super bedankt 

voor je begrip. Wat ik ook zo kon waarderen, is dat ik gewoon lekker kon 

doorwerken en daarna heerlijk kon aanschuiven om weer te genieten van je 

smakelijk bereide maaltijden: wat een weelde! 

Nog even en dan is de klus geklaard en hebben we de tijd aan onszelf: dan gaan 

we samen nog vele leuke dingen ondernemen! Ik hou van je, bedankt en een 

vette kus. 
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Dennis Koedijk is op 30 september 1951 geboren te Sneek. Rond 1960, tijdens 

zijn lagere schoolperiode, is hij verhuisd naar Groningen. Hier heeft hij zijn 

middelbare schoolopleidingen afgerond (respectievelijk de MULO en het VWO), 

gevolgd door een HBO-opleiding Chemie aan de Analistenschool. Deze 

opleidingsperiode werd in 1974 afgesloten. Na zijn militaire dienst is hij gaan 

werken bij de Rijksuniversiteit Groningen, in eerste instantie bij de afdeling 

Radiopathologie en vervolgens bij de afdeling Medische Microbiologie in de 

onderzoeksgroep Virologie. Gedurende deze periode heeft hij zich verder 

bekwaamd in, onder andere, de zuivering van eiwitten. Verder werden  diverse 

congressen in binnen- en buitenland bijgewoond, waarbij hij presentaties over 

zijn onderzoek heeft gegeven. In 2007 is hij overgestapt naar de 

onderzoeksgroep Moleculaire Bacteriologie onder leiding van Prof. Jan 

Maarten van Dijl. Hier heeft hij zijn onderzoek aan eiwitten kunnen 

voortzetten, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in het onderhavige 
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Dennis Koedijk was born on 30 September 1951 in Sneek, the Netherlands. 

Around 1960, while he was attending primary school, he moved to Groningen. 

Subsequently, he attended secondary (MULO, VWO) and professional 

education (HBO-chemistry). He completed his education in 1974. Following his 

military service, he started working at the University of Groningen, first in the 

Department of Radiopathology and later in the Virology research group of the 

Department of Medical Microbiology. During the latter period he specialized in 

protein purification and the development of monoclonal antibodies. He 

attended several national and international conferences where he gave oral 

presentations. In 2007, he joined the Molecular Bacteriology research group of 

Prof. Jan Maarten van Dijl. Here he continued studying proteins, which has 

resulted in the present PhD thesis.  
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