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Genome engineering and protein secretion stress in the BACELL factory 

Hier is het dan, het stuk tekst dat door de meeste lezers van dit proefschrift als 
eerste gelezen wordt, terwijl het door mij bijna als laatste geschreven is. In 
september van 1998 dacht ik het in mijn laatste studiejaar superrustig aan te 
kunnen doen, totdat Lidia mij wees op een advertentie in de UK waar een AIO-
baan in beschreven stond die precies bij mij paste. Na contact te hebben gehad 
met Jan Maarten van Dijl en een tijdje later een goed sollicitatiegesprek te 
hebben gevoerd met de duo’s Wim Quax-Niesko Pras en Raymond Verhaert-
Jan Maarten, kwam er van dat rustige jaartje niets terecht. Ineens moest ik snel 
afstuderen en een paar dagen na het doen van mijn colloquium stond ik op 1 
februari bij Melloney Dröge en Freeke van Putten in de kamer om als AIO aan 
de slag te gaan. Die dag werd direct gevierd met taart, maar dat bleek niet ter 
ere van mij te zijn, maar ter ere van Wim’s verjaardag. Toch lekker en leuk. Tot 
op de dag van vandaag heb ik er spijt van dat ik niet eerst lekker op vakantie 
ben gegaan, dat was mijn productiviteit zeker ten goede gekomen, hoewel dat 
waarschijnlijk ook geen Nature artikel opgeleverd zou hebben.  

Door de groei van het aantal AIO’s (Charles Sio) werd er al snel volop 
intern verhuisd, zodat Ronald Dorenbos de plaats van Melloney innam. Samen 
hebben wij Freeke wel eens over de rooie gedreven met een soort van 
stoelendans, maar ik denk met heel veel plezier terug aan deze begintijd bij 
Farmaceutische Biologie en hoop dat dat wederzijds is. Toen nog “beneden” 
het lab delend met Peter Braun, Sieb Batterman en Ronald, terwijl Peter’s 
studente (Jannet Hordijk) mij er droogjes op wees dat mijn pogingen tot 
communicatie met de schoonmaakster niet zoveel zin hadden in verband met 
haar slechthorendheid. Door de komst van nog meer collega AIO’s (Linda 
Otten, Sietske Satijn (jammer dat je ons al weer snel verliet), Geeske Zanen, 
Mattijs Julsing en Almer van der Sloot) en andere oud-bekenden van mij (Lidia 
en Mags Mullally (onze wegen zijn sinds jouw gang naar Nijmegen echt 
gescheiden), werden Ronald, Geeske en ik gesommeerd om naar de tweede 
verdieping te verhuizen, naar het borrelhok van Farmaceutische Biologie. Dit 
was ten eerste niet voor niets het borrelhok (een beetje een jaren 60/70 revival, 
qua muziek leuk, maar daar mag het wat mij betreft bij blijven) en ten tweede 
kwam dit de productiviteit van de “verbannen” AIO’s en het contact met de rest 
van de groep niet ten goede. Dank aan degenen die hun kopje koffie (gezet met 
het DE apparaat van Linda) in die tijd gezellig bij ons kwamen drinken!!!!!! 
Daarna nog één keer met zijn allen verhuisd naar de “negende”. Een toplocatie 
om onderzoek uit te mogen voeren, niet alleen vanwege het uitzicht, maar ook 
vooral dankzij de korte loopafstanden van de zitkamers naar de labs en de 
spiksplinternieuwe aanblik van de labs. Het laatste was jammer genoeg van 
korte duur, ondanks dat Janet (nog steeds ONZE schoonmaakster) erg haar 
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best deed. Na deze AIO-levensloop dan nu de langverwachte bedankjes in 
random order. 
 
Ten eerste wil ik mijn collega’s van Farmaceutische Biologie bedanken. Ik heb 
veel collega’s zien komen, zien gaan en achtergelaten. Omdat het teveel is om 
iedereen te noemen, hierbij een heel kort: bedankt! Vooral mijn labgenoten 
bedankt, van student tot medewerker, omdat ik de labsfeer altijd als erg gezellig 
heb ervaren. Ik wil hierbij ook mijn bijvakstudenten bedanken, met wie ik erg 
veel lol heb gehad. Erik Ludden (single-chains kloneren is niet makkelijk, maar 
je hebt je keihard ingezet), Simon Jager (dank je voor het dagje varen en ik 
wacht nog steeds op het aanschouwen van de gele pumps) en Reinier van 
Lang (jouw (koningshuis) gekte heeft mijn dagen absoluut opgevrolijkt): heel erg 
bedankt voor jullie belangrijke praktische werk (sorry, het is niet allemaal 
gepubliceerd). Jorrit Kabel heel erg bedankt voor je caput dat verwerkt is in het 
“Genoomminimalisatie artikel”. Melle Steringa, ik ben je heel dankbaar voor het 
schrijven van je caput over secretie-stress, omdat dit een goede leidraad was 
voor het schrijven van de inleiding van dit boekje. Furthermore, I would like to 
thank Isabel Perez-Arellano for her collaboration on the “TepA project”. Isabel, 
unfortunately, you came to the Netherlands just at the moment my grand-
mother died, which had a great impact on me and possibly affected our 
collaboration a little. My apologies for that, but I know you enjoyed your stay 
very much. 

Ten tweede wil ik mijn promotor (Wim) en (co)promotor (Jan Maarten) 
bedanken. Wim, toen ik mijn boekje niet binnen vier jaar af had, heb je ervoor 
gezorgd dat mijn contract met 9 maanden werd verlengd en daarna heb ik nog 
een tijdje als management assistente bij Farmaceutische Biologie gewerkt. 
Hoewel velen vooral tegen dat laatste erg vreemd hebben aangekeken, heb ik 
ook van dat werk veel geleerd. Dank je voor alle mogelijkheden die je mij 
geboden hebt en gefeliciteerd met de promoties die elkaar op dit moment snel 
opvolgen. Jan Maarten, we zijn het niet altijd eens geweest, maar zeker de 
laatste jaren is onze samenwerking intensiever en leuker geworden. Het heeft 
wat tijd gekost om elkaar te leren kennen en soms om elkaars 
gedachtengangen te waarderen, maar daar zijn we prima uitgekomen. Dank je 
voor alle steun, je positieve spirit en je gigantische kennis. Gelukkig was nooit 
een vraag te dom. Mijn promotie is ook zeker jouw verdienste en ik hoop dat je 
net als ik trots bent op het resultaat! 

Apart wil ik Ronald en Melloney noemen. Twee collega’s van het eerste uur 
waar ik veel mee heb opgetrokken. Met Ronald heb ik onvergetelijke vakanties 
meegemaakt (waar meetings al niet goed voor zijn) met onze trip door 
Californië als hoogtepunt. Dank je wel. Met Melloney heb ik tijdens etentjes heel 
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veel gesproken over het wel en wee bij Farmaceutische Biologie en ander lief 
en leed. Jammer dat we dat op den duur hebben laten verwateren. 

Beste (ex-)bestuursleden van Volksvermaken Ten Boer (haha, toch nog 
even de oude naam), zonder dat jullie je daar bewust van zijn geweest (denk 
ik), heeft mijn vrijwilligerswerk en het laatste jaar het bestuurswerk mij de 
broodnodige afleiding gegeven. Hoewel het soms erg druk is en dan moeilijk te 
combineren met het AIO-schap, heeft het mij geholpen mijn creatieve ei vaker 
kwijt te kunnen. Het organiseren van een leuke activiteit geeft juist de 
voldoening, die je in de wetenschap soms maar mondjesmaat vindt, omdat er 
ca. 90 % mislukt en slechts 10 % lukt. Dank je wel voor jullie vriendschap en 
natuurlijk het vrijwilligerswerk dat we samen doen. 

Al jaren dans ik met veel plezier bij Danscentrum “Step by Step”, echt een 
aanrader ;-) en sinds een jaar heb ik ook het stijldansen weer opgepikt. Dank je 
wel Jan-Peter voor de leuke swingende avonden en alle andere paren ook 
bedankt, want met 1 paar op de vloer is het natuurlijk niet gezellig. 

I would also like to thank the members of the committee that read my 
thesis. I appreciate it very much that you were willing to read the thesis and 
ofcourse that you gave your approval for the defense. Vooral Sierd Bron wil ik 
bedanken voor de laatste verbeteringen aan de tekst van het proefschrift en de 
hulp bij veel van mijn manuscripten. Maar ook bedankt voor de topcolleges en 
je toegankelijkheid tijdens mijn studie Biologie, want daar is het toch allemaal 
mee begonnen. Op deze plaats wil ik ook Oscar Kuipers bedanken, omdat hij 
mij heeft aangenomen als Postdoc zonder dat ik gepromoveerd ben en mij de 
kans heeft gegeven de laatste beetjes van het proefschrift snel te kunnen 
afronden. 

At this stage I want to thank all the foreign colleagues I collaborated with 
during the past years. I can’t mention all your names individually, because I was 
quite active in collaborating, but I learnt a lot from you during the discussions at 
many different meetings. Some collaborations lead to nice publications that are 
included in this thesis.  

Dear Elise Darmon, we collaborated a lot on secretion stress stories and 
both worked hard to make a success of it. I enjoyed our collaboration and I am 
very proud that we could publish much of the work we performed together, 
especially the TepA publication is something we pulled off in a very satisfying 
manner. In your thesis you wrote I had to keep my smile and I tried hard and 
think I succeeded. I hope (actually I know) you will keep your interest in other 
people and your possibility to inspire others.  

Lieve Jantine Westra, de etentjes, bioscoopbezoeken, onze vakantie, etc. 
hebben mij altijd erg goed geholpen alles te relativeren. Gelukkig valt alles te 
bespreken en is het altijd gezellig. Ik waardeer dit zeer en hoop dat we nog heel 
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lang onze vriendschap doorzetten in goede en in slechte tijden (dat is een 
uitdrukking ;-) ). In Groningen hebben we in ieder geval nog steeds niet alle 
restaurants bezocht, maar waar dan ook, ik ga graag met je uit. Met veel plezier 
ga ik dit jaar ook op jouw promotie toosten.  

Kim Susanna, ook met jou heb ik natuurlijk vaak over van alles en nog wat 
gesproken. In sommige perioden hadden we meer contact dan in andere, maar 
heel kort waren we weer collega’s en spraken we elkaar dagelijks. Laten we 
vooral contact houden!!  

Patty Mulder, op den duur werd je hartelijk ontvangen in het secretieteam 
en zelf bracht je ook veel hartelijkheid mee. Sindsdien zijn de 
secretesses/secreten af en toe uit eten geweest, voornamelijk om nog verlaat 
de verjaardagen te vieren, maar we hebben ook vaak zitten T-en. Ik hoop dat 
we dat nog vaak gaan doen, hoewel het trekken van vier agenda’s om een 
datum te prikken steeds moeilijker wordt, maar aanhouders winnen altijd. 
 
Dan nu de laatste, maar zeer zeker erg belangrijke bedankjes. Lieve pap en 
mam, de steun die jullie mij tijdens mijn studie Biologie en tijdens mijn AIO-
schap hebben gegeven, is met geen pen te beschrijven, hoe graag ik dat ook 
zou willen doen om het aan de buitenwereld duidelijk te maken. Zonder jullie 
steun gedurende de afgelopen (soms zware) jaren was dit boekje er nooit 
gekomen en waren ook andere zaken nooit van de grond gekomen. Eén van 
jullie laatste wapenfeiten voor het boekje was de controle van de Nederlandse 
samenvatting voor de leek. Gelukkig hebben jullie mij geholpen om mijn 
onderzoek ook voor de leken enigszins inzichtelijk te maken. Dank jullie wel 
voor alle onvoorwaardelijke steun. In de toekomst hoop ik vaker iets terug te 
kunnen doen, hoewel ik weet dat dat nooit wordt verwacht. 
 
Als laatste wil ik mijn paranimfen bedanken. Lieve Geeske Zanen (zussie), heel 
erg bedankt voor ALLES. We zijn de afgelopen jaren steeds betere vriendinnen 
geworden en hebben elkaar in mijn ogen vooral leren respecteren. Ik heb 
enorm respect voor jouw vele werkzaamheden als AIO, maar met name ook 
voor de werkzaamheden daarnaast. Sorry, je hebt me (nog) nooit zover 
gekregen dat ik me ook volop inzet voor “de Y”. Je hebt me enorm gesteund in 
de perioden dat ik niet lekker in mijn vel zat, maar we hebben samen ook de 
grootste lol gehad en de nodige ontspanning gezocht (paar dagen Antwerpen, 
etentjes, sporten, etc.). Lieve Lidia (ja ja, ook WESTERS), heel apart was het 
om met mijn zus samen te werken in hetzelfde lab. Altijd maar weer uitleggen 
aan de buitenwacht hoe dit nu precies was gegaan. Soms wil je elkaar de 
hersenen wel inslaan, maar meestal ging het prima. Vooral alle 
muziekinstrumenten die tijdens de lunchpauzes bespeeld zijn, zal ik nooit 



 

 

196 

Genome engineering and protein secretion stress in the BACELL factory 

vergeten. In Florida zijn we lekker uitgewaaid (hahaha), zodat ik nu uitgerust en 
wel deze laatste woorden van het dankwoord kan typen. Ik ben trots op onze 
publicaties samen en verheug me erg op jouw promotie. Lieve zussies, jullie 
zijn natuurlijk niet voor niets mijn paranimfen, ik verheug me er zeer op de 
promotiedag met jullie erg dichtbij te beleven. Alvast heel erg bedankt!!!!   
 
Hoewel ik erg mijn best heb gedaan om zoveel mogelijk mensen in dit 
dankwoord te noemen, zijn er nog veel meer mensen die veel voor mij 
betekenen of betekend hebben. Dus, opa, oma’s, ooms en tantes, vrienden en 
vriendinnen die ik niet speciaal heb genoemd: ook jullie belangstelling heb ik 
altijd erg gewaardeerd en ik hoop dat jullie ook van mijn promotiedag zullen 
genieten voor zover jullie erbij kunnen zijn.   



   

 

 

 




