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DANKWOORD 

Hoewel de sequentie van delen van het NmeSl restrictie-modificatiesysteem misschien anders 

doet vermoeden*, heb ik doorgaans met veel plezier aan dit proefschrift gewerkt. Nu het bijna 

af is, past een woord van dank aan al diegenen die aan dat plezier en aan dit proefschrift 

hebben bijgedragen. 

Mijn promotor, prof. dr. Jaap Dankert, bedank ik voor de mogelijkheid om gedurende 

viereneenhalf jaar in alle vrijheid mijn promotie onderzoek te doen op zijn afdeling. Bij dr. 

Arie van der Ende, mijn co-promotor, kon ik altijd terecht voor een stimulerende discussie, 

zowel op het AMC als in de metro en op terrasjes in Amsterdam Z.O., Baltimore, Parijs, 

Miami Beach en Nice. Met je aanstekelijke enthousiasme heb je een grote bijdrage geleverd 

aan de totstandkoming van dit proefschrift, mijn dank hiervoor. De overige leden van de 

promotiecommissie dank ik voor hun bereidheid om dit proefschrift te beoordelen. 

I would like to thank Mark Achtman of the Max-Planck Institut für molekulare Genetik 

(Berlin, Germany) and Dominique Caugant of the National Institute of Public Health (Oslo, 

Norway) for the pleasant collaboration. Michel Tibayrenc et Christian Barnabe, je vous 

remercie pour rendre ma visite au Centre d'Etudes sur le Polymorphisme des Micro

organismes (Montpellier, France) un succès. 

Aile (oud-)collega's van de afdeling Medische Microbiologie wil ik bedanken voor de 

gezelligheid in de afgelopen jaren. Een paar van hen wil ik met name noemen. Ten eerste 

natuurlijk labtafelmaatje Ilse Schuurman, voor alle lol die we hadden met onze 

weddenschappen en "vrijdagmiddagexperimenten". Fijn datje ook als paranimf naast me zal 

zitten. De lab- en kamergenoten Carla Hopman, Agaath Arends, Virma Godfried, Jeroen 

Krijgsveld, Paul Eijk, Kees Fijen, Yvonne Pannekoek, Birgitta Duim en Peter van Ulsen 

bedank ik voor de prettige werksfeer. Met de laatste drie hoop ik in BYR-verband nog vaak 

Amsterdamse horecagelegenheden te frequenteren. Naast Jeroen zijn ook mede-AIO's 

Aldwin Vriesema en Jeffrey Ringrose belangrijk geweest als aanspreekpunten over de pieken 

en dalen van het AIO-bestaan. 

Met de studenten Jurrien Bruijns, Maureen Eijpe, Dirk Jan Hijnen, Leontien Vermeer en 

Romke Koch was het prettig samenwerken, bedankt voor jullie bijdragen aan het onderzoek. 

de sequentie van het controle element (NmeSIC) bevat het woord "ERGERNIS", die van het methyltransferase 

(NmeSIM) bevat "PYNIG", en dat wordt dan ook nog eens geflankeerd door een helicase dat vaak met "hel" 

werd afgekort. Zie pagina's 85-87. 
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Dankwoord 

Voor hun onmisbare ondersteunende werk bedank ik de medewerkers van de 

voedingsbodemafdeling en de fotografen Wim van Est, Eelco Roos en Rob Lutgerhorst. 

Ook mijn paranimf Jan-Jaap van den Berg mag niet onvermeld blijven. JJ, bedankt voor al 

die ontspannende bezigheden waarmee we onze promotieonderzoeken even konden vergeten. 

Mijn familie en vrienden bedank ik voor de steun en interesse tijdens de totstandkoming van 

deze dissertatie. Tot slot Jolinde, bedankt voor alles. Laten we nu maar weer eens een echte 

berg bedwingen. 
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