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Je gulle en enthousiaste persoonlijkheid stimuleert het bediscussiëren van wetenschappelijke
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Van mijn Sec-collega’s wil ik vooral Chris en Andreas bedanken voor hun bijdrage aan het werk
in dit proefschrift. Goed teamwerk! Hetzelfde geldt voor de andere mensen met wie ik heb
samengewerkt: binnenshuis met Janny, vanuit Amsterdam met Quido en vanuit Utrecht met
Frank. Mijn studenten Jeanine en Daniël: bedankt voor de inzet en het werk dat jullie hebben
verricht tijdens je afstudeerprojecten. Also, many thanks for the contributions to the work
described in Chapter 5 by Hervé and others in the group of Andreas Engel at the Biozentrum in
Basel, Switzerland.

Regelmatig denk ik nog aan mijn labmaatjes in Haren. Zaalgenoot André, de oude Sec-boys en
squashmakkers Peter en Jeroen, buurtbewoners Mike, Ted en Leendert en natuurlijk het
pijpenklimteam Dirk, Jack (ook squasher) en Marleen. Net als voor vrienden buiten het lab geldt
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toekomst de kans krijgen om er avonturen aan toe te voegen. Zonder de steun van vrienden en
familie waren de afgelopen jaren niet te doen geweest. Mijn schoonouders wil ik speciaal
bedanken voor het gebruik van het ‘Sukizukietje’ waarmee Corry en ik in weekenden op en neer
hebben gereisd tussen Groningen en Amsterdam. Ten slotte, Cor: ik heb een bijzondere vrouw!



Voor mijn grootouders,
omdat echte wijsheid met de jaren komt

The work described in this thesis was supported by an Earth and Life Sciences (A.L.W.) grant
(805-33.603-P) of the Netherlands Organization for Scientific Research (N.W.O.).

Cover: An E. coli SecYEG tetramer in negative-stain electron microscopy. These large, ± 11nm
wide structures are formed only upon functional interaction of the SecYEG complex with the
SecA ATPase (see Chapter 5).
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