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DANKWOORD 

Er zijn velen die op geheel eigen wijze, in meer of mindere mate, bewust of 
onbewust, hebben bijgedragen tot het tot stand komen van dit boekje. Op 
deze plek wil ik ze graag allemaal bedanken voor h u n inspanningen en/of 
aanwezigheid. 

Zomaar een volgorde: 
Peter en Pieter. Promotor en co-promotor, voor de tijd die ze in werkbe
sprekingen en het lezen van de hoofdstukken hebben gestoken, en voor de 
kritische kanttekeningen bij experimenten en geschreven teksten. 
Het Lacfobacittus-eiland in het BCP. Stéphane. It is a pity that you have left 
for Paris. I really missed your company and stories the last two years in 
Amsterdam. Lets hope that we will be able to go hiking after my defense... 
Cordula, nu in het hoge noorden (er gaat niets boven Groningen), voor het 
lezen van teksten. Ik kom snel een keertje op bezoek om bij te praten. 
Klazien. Het was erg prettig om een tijdje te kunnen samenwerken. Het is 
jammer dat er niet zoveel uitgekomen is. Veel succes met je verdere 
loopbaan (als AiO?). 
Wolfgang Hengstenberg en Rosa Engelmann. Die Möglichkeit, für einige Zeit 
in ihrer Gruppe in Bochum zu arbeiten, und ihre Unterstützung bei der 
Reinigung der Phosphoketolase haben mir sehr geholfen. Vielen Dank 
dafür. 
TNO. In het bijzonder Rob, Aldwin en Christien. Veel kennis van 
Lactobacillus lag toch vooral in Rijswijk, en daarna in Zeist. Het was prettig 
om af en toe wat praktische tips te kunnen opdoen of experimenten onder 
de hoede van een echte geneticus te kunnen uitvoeren. Karin Kooien, het 
protocollenboek da t j e achtergelaten hebt op het BCP is altijd erg handig 
gebleken. 
Nog meer lactobacillen, het WCFS. Ver weg in Wageningen, maar de 
werkbesprekingen waren een extra mogelijkheid om specifiek over 
Lactobacillus te praten. 
De Protein Research Facility op de Tweede, inmiddels verhuisd naar de 
overkant. JaapWillem, Dave en Ton. De adviezen over eiwitzuivering en de 
bepaling van de aminozuurvolgorde van fosfoketolase werden altijd in een 
humoristische omlijsting geplaatst. 
Thijs van de dierenkelder. Voor het maken van de antilichamen tegen 
fosfoketolase. 
Hans Matthijs. Helaas was de Synechocystts-samenwerking tot nog toe niet 
succesvol. 
De leden van de promotiecommissie, voor het lezen van het manuscript . 
De collega's op het BCP. Jos en Rechien. Ik waardeer het erg dat jullie met 



een aantal experimenten geholpen hebben. Rechien, die laatste paar 
proefjes gingen als een speer. Léonie. De frustlunches' en lunchconcerten 
waren een aangename afwisseling van het dagelijkse werk. Barbara. 
Vanwege concerten, kappers, piano en wat al niet meer. Ik ben vaak bij jou 
en Adriaan blijven eten. Het wordt tijd dat jullie weer eens richting de 
Bijlmer komen. Andere BCP-mensen. Ans, Antonia (eigenlijk ook lid van de 
melkzuurbacteriën), Arie, Bas, Bondien, Boris, Christof (de Koning van 
Katoren), Femke (mensa), Hein, Hiromi, J an , Johann, Jolein, Karel, Karin, 
Ling, Loes, Louis, Lucinda (poezenoppas), Marjolein, Martin, Merijn, Mike 
S. (blijven zingen!), Mike W., Monique (voor het poezenvervoer), Pernette, 
Piet P., Raed, Sandra, Viktor. De biertjes in Eik en Linde, zeilen op de Friese 
meren, koppen thee, wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke discus
sies. 
Mijn nieuwe werk, het LUMC. Met name Eric, voor de ruimte die je me 
gegeven hebt om dit boekje af te ronden. 
Vrienden en vriendinnen. Donneke. Glaasjes port op de bank, Die Forelle 
op de piano en tot slot de Boogie Woogie. Nienke. Kledingadviezen en 
levenswijsheden. En straks samen schitteren als paranimfen. Géraldine. 
Naar de film of gewoon lekker eten? Nu ben je ook bijna klaar met je 
promotie. Hilmar, huisgenootje. Sieta, voor lay-out tips. J ammer dat we niet 
meer tijd hadden om er nog verder over te praten. Gerben en Henderika, 
voor de wandeltochten. En eens per maand De Amsterdamse leesgroep. Ik 
beloof nu weer trouw de boeken te lezen. 
Familie. Lieve oma's. Oom Douwe en tante Joke, voor de gastvrijheid in 
NoordBergum. Mijn broer(tje)s. Hessel Bouke en J a n Pieter. Pauline. Papa 
en mama. Voor jullie interesse en onvoorwaardelijke steun. Het is altijd 
prettig om met zijn allen bij elkaar te zijn. En Pepijn. Omdat hij het leven 
altijd weer tot de essentie weet terug te brengen: eten, slapen en aandacht . 
En dan opeens is hij er. En hij bleek er al lang te zijn. Jasper . De 
wandelingen, zwemmen, eten, grapjes. Bedankt voor je praktische 
ondersteuning (met name op computergebied). Ik ben blij da t je er bent. 












