
 

 

 University of Groningen

Protein secretion and disulfide bond handling in Bacillus subtilis
Kouwen, Roelof Hendrik Matthijs

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2009

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Kouwen, R. H. M. (2009). Protein secretion and disulfide bond handling in Bacillus subtilis. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/e97d844a-1414-42c1-a148-f08080ed42f3


229 

 

 

Appendix II 
 

 

Dankwoord (Acknowledgements) 
 

 



Appendix II 
 

 230 

 



Dankwoord (Acknowledgements) 

 231 

Dankwoord (acknowledgements)  

Dit is hem dan, mijn proefschrift. Vaak zie je de woorden “eindelijk” voorkomen in 
deze secties van proefschriften maar in de mijne dus niet. Hoewel vier jaar een lange tijd 
is, heb ik het toch netjes binnen de tijd weten af te ronden. En ondanks dat ook ik niet aan 
de gebruikelijke AIO-dips ben ontsnapt, voelt het toch alsof de tijd voorbij is gevlogen. 
Daarnaast is het ook nog eens een mooi dik boekje geworden waar ik trots op ben. Maar 
een woord van dank is zeker op z’n plaats, want een hoop mensen hebben direct of indirect 
een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift.  
 

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor Jan Maarten van Dijl. 
Dank dat je me hebt overgehaald, want zo was het wel, om bij jou als promovendus te 
beginnen. Hoewel ik niet eens zo gek veel labervaring had, was de “sollicitatie” toch al een 
½ jaar voor mijn afstuderen rond. Hoewel ik in het eerste jaar nog steeds veel twijfel had 
over het project bleek onze samenwerking uitstekend te werken. Jouw eindeloos optimisme 
en bron van (vaak) goede ideeën was een welkome combi voor mijn kritische en 
planmatige aanpak. Ik blijf me verbazen over hoe je toch altijd weer de positieve kant van 
een, in mijn ogen, negatief resultaat kon zien. Naast de wetenschappelijke discussies heb ik 
ook in dat opzicht veel van je geleerd. Maar ook op het persoonlijk vlak vond ik onze 
samenwerking erg plezierig verlopen. Dank voor je vertrouwen door de jaren heen en je 
functie als klankbord in vele persoonlijke gesprekken. Het was een zeer leerzame maar ook 
leuke tijd. Ook de vele buitenlandse congressen waren krenten in de pap (Parijs, San 
Diego, Marlburg, Greifswald, Dublin, Barcelona, Athene, Oslo, Kopenhagen). En ook van 
onze aansluitende korte vakantie in Californië heb ik genoten. Kortom, ik voel me 
geprezen met zo’n promotor en wil je bedanken voor dit alles. Tenslotte bedankt voor de 
geboden kans om nog twee jaar in het lab te blijven, waarin ik naast het onderzoek mij ook 
mede kan richten op de algemene coördinatie van het lab.  
 

I would like to thank my co-promoter, Jean-Yves Dubois. Especially at the start of 
the project you were very helpful in reacquainting me with the lab work again and have 
been always a willing target for any scientific question. Thanks as well for both the useful 
scientific discussions and many fun chats at after work drinks. I hope you are happy back 
in France in your new job and that good times await you. If I’m ever in the neighborhood, I 
will come and pay you a visit! 
 

I would also like to thank the reading committee of my thesis, Prof. Dr. Henk 
Busscher, Prof. Dr. Arnold Driessen and Prof. Dr. Colin Harwood for their critical reading 
and evaluation of my thesis. Many thanks especially to Colin Harwood for also 
coordinating the European Bacell Health program of which my PhD project was part of. It 
has been a great pleasure working within this community.  
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Dan mijn dank aan mijn paranimfen, Mark en René, voor de ondersteuning tijdens 
de promotiedag maar ook voor de goede vriendschap die we naast het werk hebben 
opgebouwd. Ik heb genoten van de vele kaartavonden, LAN-parties, biertjes, vakanties en 
andere dingen die we gezamenlijk hebben ondernomen. We hebben met z’n drieën aan de 
basis gestaan van de MolBac groep en we zijn min of meer gelijk begonnen aan onze AIO 
projecten vier jaar geleden. Ik vind het daarom leuk dat we, ondanks de drukte van de 
afronding van jullie eigen promoties, het ook samen zo kunnen voltooien. Bedankt voor de 
mooie tijd. Jullie zijn er ook bijna! 
 

Ook dank aan mijn office mates, Mark, René, en later Monica, voor de goede 
werksfeer. Ik heb genoten van de vele, vaak onzinvolle, maar altijd boeiende gesprekken. 
 

Thanks to all the people of the Molecular Bacteriology lab for the motivating 
working environment. When I joined the MolBac group we were only with 4 members 
(Jan Maarten, Jean-Yves, Mark and me). It has been very nice to see how you all joined the 
group and how we have steadily grown to over 20 people in the 4 years that have followed. 
I have enjoyed working with you all and also the many activities we had outside the lab: 
drinks, film nights, card games, BBQ’s, Sinterklaas, squash games, motorbike rides, the 
outing to Poland, and many others. Good luck with all your projects and your future 
careers. 
 

Ook wil ik Annemieke, Rianne en Erik bedanken voor de energie en toewijding die 
ze hebben gestoken in het halfjaar dat ze als master-student hun onderzoeksproject deden 
binnen mijn AIO project. Ik vond het erg plezierig om met jullie samen te werken. Ik denk 
ook dat we kunnen terugkijken op 3 geslaagde projecten die zich ook voor elk van jullie 
hebben vertaald in een mooi coauteurschap. Dank voor jullie bijdragen. 
 

I would like to thank the many collaborators in the field with whom I have worked 
together on different projects. Without these nice collaborations, many chapters of this 
thesis would not have been possible. Many thanks to Dörte Becher, and also Susi Wolff 
and Andreas Otto, from the Greifswald lab for the collaboration we had on the TrxA 
substrate fishing. Thanks for all the work on this project (which wasn’t always easy with 
my samples) and for the welcome reception you gave me when I came to visit your lab for 
a week. I’m sorry that the project did not give publishable results in the end but who knows 
what the future might bring. Thanks to Juni Andréll and Elisabeth Carpenter for the very 
nice TrxA crystal structures and the joint paper that we wrote. Thanks to Ulrike Mäder and 
Georg Homuth for working together on the LipA story. Your excellent work and 
suggestions greatly contributed to the paper. Thanks to Haike Antelmann for performing 
proteome analysis on so many of our strains. Your 2D gels have improved many chapters 
of this thesis. Thanks to Allan Nielsen for our nice collaboration on the PhoA secretion. 
Finally I would like to thank Ronald Dorenbos. Although we have met each other only 
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once, the work described in your thesis (together with its continuation by Jean-Yves) has 
been the basis of the disulfide bond work described in this thesis.  
 

Tot slot dank aan al mijn vrienden en familie voor de interesse in het werk met de 
“beestjes”. Hoewel niemand nog steeds echt begrijpt wat ik nou eigenlijk doe en ik ook 
nooit zo’n zin had om dat te proberen uit te leggen, toonde iedereen toch immer weer 
belangstelling. Maar nu ben ik dan echt klaar met “studeren”. Pa en Ma, en ook pseudo Pa 
en Ma (Opa en Oma), bedankt dat de deur altijd open stond, en de koelkast altijd vol. Met 
de afronding van dit proefschrift krijg ik er weer een mooi papiertje bij, wie had dat 
gedacht 20 jaar geleden hè? � Ook jullie mogen trost zijn op dit boekje!  
 

Dear Emma, I’m glad you decided to do your postdoc in our lab, otherwise we 
might not have met. Although it is not always handy to date someone from your own lab, I 
think we have done pretty well so far. Thanks for all your love, your endless patience and 
delicious meals to come home to, after spending another long day in the lab. Also thanks 
for the English grammar checks and feedback on scientific issues. Although it makes it 
difficult not to discuss work at home, it is nice to be able to even share that with you.  
 

 
Thanks to you all, dank voor alles, 

 
Thijs 
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