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During my first research project in 2003, at the Molecular Genetics lab, many people in that 
lab (and in particular my supervisor Jan Willem) made me realise that research can be fun. 
After my second research project in Cork (Ireland) this was further confirmed and therefore 
the most logical choice for me after my graduation was a PhD project. Luckily Oscar 
offered me the opportunity to accept such a project in his group, and my days as a PhD 
student diving into the world of protein secretion, and especially the Tat system, began.  
 
I did in fact enjoy it a lot. But as time went by and the pressure increased, I also 
experienced the disappointments and immense frustration. The number of times that I sat at 
my bench looking at my Bacillus culture, just wishing I could clone a microscopic version 
of myself to take a look inside that cell to see what the hell was going on... 
On the other hand, a PhD project is not only trouble and strife, disappointment and 
frustration. There’s always the excitement, the energy when new ideas form, the confusion 
of strange results and the immense relief when you finally solve the mystery. And of course 
the good times that you share with colleagues. And now, finally, also the wonderful feeling 
of accomplishment when the final product of all those emotions and experiences is printed. 
I could not have successfully achieved this without so many people in my life, and I will 
take this opportunity to thank them.   
 
Eerst mijn professor, promotor en kantoor-buurman Oscar Kuipers. Dank je wel voor je 
begeleiding, je rotsvaste vertrouwen en je geloof in mij (zelfs wanneer ik dat af en toe leek 
te verliezen). Ik waardeer ontzettend de vrijheid waarmee ik mijn werk en ideeën 
zelfstandig uit kon voeren en de tijd die je altijd vrijmaakte als ik dingen wilde bespreken.    
Helga, tijdens mijn eerste AIO jaar heb je me goed op weg geholpen en me geïntroduceerd 
in de wereld van eiwitsecretie en het zelfstandig onderzoek doen binnen een 
wetenschappelijk consortium. Ik heb daar veel aan gehad, dank je wel.  
 
Jan Maarten en Sierd, de coördinatoren van het Tat Machine consortium. Jullie hebben het 
voor elkaar gekregen een interessant en uitdagend project met een goede en leuke groep 
partners van begin tot eind in goede banen te leiden. Ik heb ontzettend veel plezier beleefd 
aan dit project, de samenwerkingen en de meetings. Ik ga het zeker missen! 
René, mijn concullega in het Tat consortium. Soms zaten we elkaar een beetje in de weg, 
maar later wisten we toch allebei onze eigen richting te vinden en wederzijds aanvullingen 
te geven op elkaars werk. Ik heb genoten van onze eindeloze gesprekken over de mysteries 
van Tat. Heel veel succes met je nieuwe baan in Amsterdam. 
Colin and James, our collaborations have been very valuable to me and are a major part of 
this thesis. I was lucky to spend a few weeks in your lab and learn many things on protein 
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work, as well as on how much chocolate a person can devour during one coffee break... 
Thank you for everything.  
Tracy and David, I am grateful for our collaboration and am happy that after so many futile 
attempts we did in fact succeed in the identification of two additional (very likely) Tat 
substrates for Bacillus! 
I would also like to thank all the other partners in de FP6 Tat Machine consortium for 
useful discussions and good times during the meetings.  
 
Jan, ik heb veel gehad aan jouw ‘voorwerk’ en je proefschrift valt nu wel ongeveer uit 
elkaar; zo vaak heb ik het gelezen! Fijn dat ik uiteindelijk (na veel pijn en moeite) nog een 
onaf project van jou af heb kunnen ronden dat we samen, ook dankzij jouw inzet, hebben 
kunnen publiceren. 
 
Mijn paranimfen: Jan Willem en Imke. Jan Willem, ik was je eerste masterstudent en ik wil 
je bedanken voor hoe je me destijds begeleid hebt en me enthousiast hebt gemaakt voor 
(moleculair) onderzoek. Imke, jij was míjn eerste masterstudent en nu AIO, begeleid door 
Jan Willem! Een rare, maar bijzondere driehoek en ik kan geen betere twee personen 
wensen die me straks bijstaan tijdens de verdediging van dit proefschrift! 
 
Mijn masterstudenten, Imke, Magda, Erwin en Myriam. Dank jullie wel voor al jullie inzet. 
Imke, mijn eerste student (‘verdammt die Hacke!’) en nu mijn labmaatje en paranimf! En 
ook nog eens een leuke vriendin geworden. Ik weet zeker dat jouw PhD project een groot 
succes gaat worden! Magda (good student), thank you for your contribution on Chapter 5 
and good luck with your PhD project! (back to work, Magda!). Erwin, ook jij hebt een 
belangrijke bijdrage geleverd aan Hoofdstuk 5. Veel succes met het afronden van je studie 
en het maken van je eigen keuzes. Myriam, mijn ‘half-student’. Helaas stopte je vroegtijdig, 
maar je array-werk heb ik zeker goed kunnen gebruiken voor Hoofdstuk 6! 
 
Jan Willem, Wiep Klaas en Reindert. Mijn 3 lab-musketiers. Al tijdens mijn stage project 
waren jullie belangrijke labmaatjes van me en dat is alleen nog maar versterkt over de 
afgelopen 4 jaar. Ik mis jullie! Dank je wel voor alle gezelligheid, adviezen en (wilde) 
ideeën, Herbergh sessies en voor jullie vriendschap.  
Anja, het werken aan Tat heeft een band tussen ons geschept. Bedankt voor alle werk- en 
niet werk-gerelateerde gesprekken.  
Peter, Emma, Mirelle, Mozes, Harma, Anne H., Anne de J. en Siger. Dank je wel voor het 
draaiende houden van het lab en al jullie inzet (toch nog microarrays gedaan...).  
The Molecular Genetics department has a reputation of being one of the most fun 
departments at the Biological Center to work at. As Françoise de Motteville said: ‘The true 
way to render ourselves happy is to love our work and find in it our pleasure’. The pleasure 
mostly comes from a good working environment, for which I will have to thank: Akos, 
Aleksandra, Imke, Rustem, João, Wout, Anja, Bogusia, Ganesh, Araz, Evert Jan 
(awkward), Rutger, Tariq, Sulman, Tomas, Asia, Jan, and Tom. I think I’ll stick around for 
a few more years...  
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“The love of a family is life’s greatest blessing” 
Mijn familie: mama en IJsbrand, papa en Hannie, Sven en Jeanine en Nuri. Ik hou van 
jullie.  
Papa en mama, mijn hele leven hebben jullie me al gesteund in het verwezenlijken van mijn 
dromen. Jullie interesse en enthousiasme voor hoe ik mijn leven invul betekenen heel veel 
voor mij. Dit proefschrift is niet alleen een eindproduct van 4 drukke AIO-jaren, maar van 
alles waar ik tot nu toe naar toe heb gewerkt en waar jullie een groot aandeel in hebben 
gehad. Ik weet dat jullie trots op me zijn. Dit boekje draag ik op aan jullie.  
My new family, Wendy and Blake. Thank you for all your love and support and for always 
showing interest and making me feel part of the Thompson family.  
 
Mijn vriendinnen; bedankt voor jullie vriendschap, steun, begrip en interesse.  
Marjan. ‘Kan het nu even stil zijn?!’ en de Tweety zullen iets blijvends tussen ons zijn en ik 
ben blij dat het na het ‘Biologische Wapens’ project helemaal is goed gekomen! We hebben 
al zoveel gedeeld met elkaar en ik kijk uit naar alle nieuwe dingen die we in de toekomst 
ook met elkaar zullen delen. 
Vera. Hoe wij ooit zo close zijn geworden weet ik niet meer, maar ik wil het voor geen 
goud meer kwijt. Je bent een bijzondere vrouw en ik heb enorm veel bewondering voor hoe 
jij je eigen dromen nastreeft en ik heb een onbeschrijfbaar vertrouwen in jou.  
Machteld, ik ben benieuwd of je bepaalde stukjes in de hoofdstukken herkent na al die 
lange verhalen van mij op jouw aandringen! Bedankt dat je altijd zo geïnteresseerd en trots 
op mij was (bent!) in wat ik deed. 
 
Ten slotte, mijn beste vriend, maatje en nu ook man, Blake. Who would’ve thought, after 
our discussions about whale sharks in one of the chatrooms of MSN, we would get married 
5 years later... Thank you so much for making the decision to give up everything you built 
up in England and to move to a completely foreign country when I couldn’t. We have come 
so far over the years and your support and love have been endless. I love you so much.  
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