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Dankwoord d 

Bedankt Bedankt 

Eerstt mijn ouders en oma. Ma.uo'ihd tl nuno'iuu au ui <u,.i(itl  n MOÏ> on /HIMIMUIUC. 

homopoehomopoe dom menepi, ilydvm cmnnmi, nu no.iuv a HU<)C dm cepmutnuuu. 

cü.Mhiitcü.Mhiit ne/)ut,iu u ca.uuii C.IUUHUU. II kouemtn nunyuihd. MOH iic.iu.ueiiii.udJi 

nunynihiinunynihii nuua nu mo/hv (.vitvac o'ieith sofxlu. 

Mij nn grote kleintje - ik ben erg trots op je. Zonder je volwassen begrip van allerlei 

situatiess (bijzonder, zelfs vanaf je nog erg klein was) zou alles anders geweest zijn. 

Bovendien,, de resultaten van de HPLC monstertjes, die ji j hebt voorbereid en de eiwit 

bepalingenn die ji j hebt uitgevoerd zijn onderdeel en onmisbaar voor het hele verhaal 

datt in mijn proefschrift is beschreven - j e hebt dus niet alleen geestelijk maar ook echt 

werkelijkk hieraan meegedaan. 

Eerstee lezer (criticus, voorstander) van alles wat ik heb geschreven ji j hebt 

uiteindelijkk het meeste met mijn onderzoek meegemaakt (pech voor jou dat ji j dat 

allemaall  kan begrijpen ©) - Mark. Met al mijn boeiende emoties, zorgvuldig 

verzameldd elke dag om thuis te uiten, evenveel positief als negatief, had ji j elke avond 

moetenn (kunnen, willen) meeleven (weerstaan). 

Mij nn co-promotor, dr. Teixeira de Mattos, beste Joost, heel erg bedankt datje me 

mogelijkheidd gaf om deze promotie te doen en voor je vertrouwen dat dit project met 

success zal worden afgerond. Dankzij jou was dit project begonnen, maar je had er toen 

nogg geen idee van hoe complex het leven met een beetje zuurstof zou zijn. 

Mij nn promotor, professor Hellingwerf, beste Klaas, jou wil ik bedanken datje ondanks 

jee enorme drukke agenda, altijd de tijd vond voor discussie wanneer het nodig was. 

voorr het meedenken en voor je openheid voor nieuwe ideeën. 

Dearr Gary. I appreciate very much all the years of collaboration with you. I am very-

gratefull  for your readiness to help either with a good advice (specifically in the 

molecularr field!) or with materials - strains, plasmids. phages - it would not be possible 

too complete it easily without your help. 

II  would like to thank all the members of the reading committee for thorough reading of 

manuscript,, critics and valuable suggestions that significantly improved the final text. 

Pieterr Postma. je kritiek, al was het heel vaak pittig heb ik altijd gewaardeerd. Ik heb er 

veell  van geleerd. 

Zekerr wil ik hier de studenten noemen die aan het Are onderzoek met me samen 

hebbenn gewerkt. In het bijzonder - Bart de Kort en Wouter Laan. Bart, je begon met je 
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stagee toen het Arc-project in de initiële fase was en we hebben dit onderzoek echt 

samenn opgestart. Behalve creatieve oplossingen voor wetenschappelijke problemen had 

ji jj  altijd een creatieve oplossing voor allerlei technische problemen. Dat was echt 

onmisbaarr met mijn twee technische linkerhanden. Wouter - j e hebt heel veel 

bijgedragenn in het karakteriseren van ArcA-DNA interacties. Nu ben je aan je eigen 

projectt als AIO op het lab begonnen. Ik wens je heel veel succes! Verder Erik (Are 

mutant),, Ciska (groei met verschillende pH), Maurice (formiaat). Harma en Owin 

(microaeroobee genexpressie) -julli e hebben allemaal bijgedragen aan dit onderzoek. 

Maarr ook wil ik de studenten bedanken, die tijdens de practica "microbiële fysiologie'' 

mett zo'n inzet en enthousiasme hebben gewerkt dat het zelfs soms echte resultaten 

heeftt opgeleverd. 

Nogg vele mensen wil ik bedanken voor hun bijdrage in dit project: Rob de Jonge voor 

(dee in het begin zo onmisbare) introductie in de geheimen van het chemostatenwerk. 

Ingee Nugteren voor de zuivering van ArcA, Thijs Hendrix voor hulp met de productie 

vann ArcA antiserum , Henk Dekker voor massaspectrometrie analyses van gezuiverd 

ArcA. . 

Franss en Jasper, julli e nuttige tips voor het moleculaire werk hebben mijn leven veel 

makkelijkerr gemaakt. Hans Matthijs - Aminco- en cytochroomexpert, zonder jou hulp 

wass de cytochroom ^bepaling veel moeilijker geweest. Wim Crielaard heeft 

significantt bijgedragen dat ik mijn proefschrift snel heb afgerond. 

Mikee - ex-kamergenoot, het was niet altijd even prettig, maar onprettig ook weer niet. 

Leukk is datje je altijd met mijn onderzoek bemoeide, al mondde het meestal uit in een 

heftigee discussie. Zeker in het begin heb je heel erg veel geholpen. Ik hoop ook jou 

promotiee een keer mee te maken. 

Claudioo en Ernesto voor de interesse in mijn onderzoek en/of gewoon voor 

gezelligheidd (ik weet zeker dat julli e allebei dit kunnen begrijpen). 

Frank,, Arthur, Pieter Buisman en alle andere mensen die met mij altijd Nederlands 

hebbenn gesproken wil ik heel erg bedanken. Het was niet zo dat ik het Nederlands niet 

genoegg beheerste (toen ik op het lab begon te werken had ik al het examen op het 

hoogstee niveau in de taal achter de rug) maar het ging om het te durven doen. Jullie 

hebbenn me heel erg geholpen om de grens tussen het kunnen en het doen te passeren. 

Pieterr wil ik nog specifiek bedanken, datje altijd tijd vond om alle praktische 

probleempjess te oplossen - iets snel in de honderden catalogi te vinden of iets snel te 
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regelenn voor een reparatie je bent op het lab echt een onmisbare persoon heel veel 

dank. . 

Ha/naHa/na - geval apart - MOU .tynttuu ')/>.v<' " .lywuuu hpu/mih wvx MOU.X 

ma.ianmou.ma.ianmou. - "()<  :mamo>nn,/u tan .10pot) o< niaenn n ni>iuMi>iuihi.\t.  a lu/u/no i/c 

wpum."wpum." ... - 'Ivo e none.i.to. ttom lipyno HOOOIUC <:o th\\tu." J/na i inami.n a J 

BactBact - a nwuiiMii < niapaiiun.uu ino,he - mvmuuit nomu/.iat i, na (ncin. 

llamaiitha.llamaiitha. cu.wio.ni'iiio >t/no MOU hoitmpaum .iaiïomnucH u mom dein, liosda 

nana.K.Hnana.K.H muou - ity npn.uo xtmupvina. .tutmii nc nodaeth/. } incxa! 

Natuurlijkk ook de ouders van Mark, die ook echt hebben meegeleefd. 

O-OÜÜ ik kom al aan de derde pagina maar ik moet nog heel veel mensen noemen (zo 

komm je ook aan een dik proefschrift veel geschreven, maar ook heel veel blijf t nog te 

zeggenn ) 

omm te voorkomen dat ik in de haast iemand vergeet (nu! is het tijd om naar de 

drukkerr te gaan) iedereen die mijn promotiejaren gezellig heeft gemaakt wel of niet 

opp het lab, iedereen die was geïnteresseerd in het Are onderzoek of in mijn persoon of 

allebeii  - HHKL VEEL DANK !! ! 

C.oóuim.iachC.oóuim.iach <>ntë na/mcami, pe.no.ue no pycciai. ito y,/t<>  nc ycnvmtio. 

no>mo.uyno>mo.uy ncc.x ne >/umaion/u.x no am.turn i,u u.iu no co.t.iattdchit npomx 

?)/)(>(?)/)(>( inann, .\u>nn uv.iutioiïyitiiio. 

Sveicc Sveicc 
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