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A multi-layered immune system protects plants against pathogens. Adapted pathogens 
can overcome or evade this defense system by secreting small proteins, called effectors. 
Often host targets of these effectors are encoded by susceptibility (S) genes and loss-
of-function mutations in these genes sometimes confer resistance. In chapter 2 we 
conclude that with increasing numbers of identified effector targets the number of S 
genes that can be used in resistance breeding rises. 

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol), a  soil-born and host-specific fungus, invades 
roots and colonizes xylem vessels thereby causing tomato wilt disease. Fourteen effector 
candidates, called Six proteins for secreted in the xylem proteins, have been identified 
(Houterman et al., 2007; Schmidt et al., 2013). Besides being involved in pathogenicity, 
Six1, Six3 and Six4 play a key role in resistance as they correspond to avirulence proteins 
Avr3, Avr2 and Avr1, respectively. These Avrs are recognized by resistance (R) genes I 
or I-1, I-2 and I-3, respectively (Rep et al., 2004; Houterman et al., 2008; Houterman et 
al., 2009). However, their molecular functions and targets have not been identified yet. 

In chapter 3 we have characterized Six6 and identified homologs in six formae speciales 
of F. oxysporum and in two Colletotrichum species. A knockout of SIX6 in Fol significantly 
increases plant weight, which qualifies Six6 as a genuine effector. Plant growth or 
development is not affected in SIX6 expressing transgenic A. thaliana plants and also 
resistance and susceptibility against F. oxysporum, Verticillium dahliae and Pseudomonas 
syringae is unaffected. Noticeably, Six6 suppresses the I-2 mediated hypersensitive 
response in agro-infiltration assays, but not cell death induced by other genes.  

Six8, which is encoded by a multi-copy gene family, enhanced cell death mediated by 
INF1, a Phytophthora infestans elicitor (chapter 4). Pull-down assays in Nicotiana 
benthamiana revealed the co-repressor TOPLESS (TPL) as a potential Six8 target. 
TPL functions as a negative regulator in various plant developmental, hormonal and 
stress processes and hence hijacking TPL by Six8 was proposed to lead to manipulation 
of the plant’s molecular processes to mediate susceptibility. In A. thaliana genetic 
evidence indicates that the TPL-Six8 complex is recognized by the SNC1 gene resulting 
in a constitutive defense response hallmarked by stunting of the plants and elevated 
salicylic acid levels. Our model proposes that SNC1 guards TPL and that perturbation of 
TPL by Six8 triggers immune responses.

To obtain insights in the molecular activities of the Six proteins in tomato, its xylem 
sap composition has been analyzed following inoculation with wild type Fol or AVR3, 
AVR2, SIX2, SIX5 or SIX6 knockouts (chapter 5). Fol inoculations affected the abundance 
of 217 proteins in the sap and triggered appearance of 16 and disappearance of 63 
proteins. Proteins related to stress responses form the main class of proteins whose 
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accumulation was affected. The abundance of many cell wall modifying proteins was 
greatly reduced. The different SIX knockouts have both a common and a specific effect 
on the xylem sap composition. The common effect mainly affects proteins involved 
in stress response signaling while the specific effects are merely involved in cell wall 
modification. Pathogenicity of SIX2 knockouts did not clearly differ from the wild type 
Fol and the xylem sap composition of tomato inoculated with either the SIX2 knockout 
or wild type was identical. Therefore, we concluded that a function in pathogenicity 
correlates with changes in the xylem sap composition. Hence, identification of the 
xylem sap proteome could be used to define effectors. 

In chapter 6 the experimental pipeline, which was used to characterize Six proteins 
and determine whether they are true effectors is discussed critically. The possible 
involvement of reactive oxygen species (ROS) and hormones in susceptibility to Fol 
are highlighted and their manipulation by Six proteins are shortly reviewed. Lastly, I 
propose to test whether TPL can function as an S gene and pinpoint SNC1 as bone fide R 
gene. Future studies could reveal whether these genes can be used to combat panama 
disease caused by a SIX8 carrying F. oxysporum f.sp. cubense strain. 
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Planten worden beschermd door een meerlaags immuunsysteem. Gespecialiseerde 
ziekteverwekkers kunnen het afweersysteem saboteren door het uitscheiden van kleine 
eiwitten die effectoren genoemd worden. Deze effectoren hebben veelal planteneiwitten 
als doelwit. Deze planteneiwitten worden vaak door zo genoemde vatbaarheidsgenen 
gecodeerd. Muteren van deze vatbaarheidsgenen, waardoor ze hun functie verliezen, 
kan een plant ongevoelig (resistent) maken tegen een ziekteverwekker. In hoofdstuk 2 
concluderen we dat meer vatbaarheidsgenen geïdentificeerd kunnen worden als er meer 
doelwitten van effectoren gevonden worden. Een aantal van deze vatbaarheidsgenen 
zal mogelijk kunnen worden gebruikt in resistentieveredeling. 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) is een bodemgebonden schimmel die tomaat 
als waardplant heeft. De schimmel infecteert plantenwortels en  verspreidt zich via 
de xyleemvaten en veroorzaakt daarbij verwelkingsziekte. In eerder onderzoek zijn 
veertien kandidaat-effectoren van Fol reeds geïdentificeerd en deze eiwitten worden 
Six eiwitten genoemd, wat voor “secreted in xylem” staat (Houterman 2007, Schmidt 
2013). Six1, Six3 en Six4 zijn belangrijk voor pathogeniciteit van de schimmel, maar hun 
moleculaire functies en hun doelwitten in de waardplant tomaat zijn nog niet bekend. 
Deze drie eiwitten worden door, respectievelijk, de avirulentie genen AVR3, AVR2 en 
AVR1 gecodeerd. Planten, die, respectievelijk, de resistentie genen I of I-1, I-2 en I-3 
dragen, herkennen deze avirulentie eiwitten en initiëren een afweerreactie, waardoor 
de plant resistent tegen Fol is (Rep 2004, Houterman 2008, Houterman 2009). 

In hoofdstuk 3 wordt het Six6 eiwit bestudeerd. Six6 homologen in zes F. oxysporum 
formae speciales  en in twee Colletotrichum isolaten zijn geïdentificeerd. Door het 
uitschakelen van SIX6 in Fol werd de schimmel significant minder ziekteverwekkend 
dan de wildtype, wat Six6 classificeert als een daadwerkelijke effector. Expressie 
van SIX6 in transgene Arabidopsis thaliana planten heeft geen effect op de groei en 
ontwikkeling van deze planten ten opzichte van wildtype planten. Ook resistentie tegen 
en vatbaarheid voor F. oxysporum, Verticillium dahliae and Pseudomonas syringae was 
onveranderd. Six6 kan wel de I-2 gemedieerde overgevoeligheidsreactie in Nicotiana 
benthamiana onderdrukken, maar niet de celdoodreactie, die geïnduceerd wordt door 
andere resistentie genen. 

Six8 wordt gecodeerd door een kleine gen familie met meerdere SIX8 kopieën in het 
genoom. Heterologe expressie van SIX8 in N. benthamiana versneld de celdood, die 
geïnduceerd wordt door INF1, een elicitor uit Phytophthora infestans (hoofdstuk 
4). Pull-down assays in N. benthamiana leidden tot identificatie van  de co-repressor 
TOPLESS (TPL) als mogelijk doelwit van Six8. TPL is een negatieve regulator van 
verscheidene ontwikkelings-, hormoon- en stress- gerelateerde processen in planten. 
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Vermoed wordt dat de interactie tussen TPL en Six8 leidt tot een manipulatie van 
moleculaire processen in de plant, die er vervolgens voor zorgen dat de plant vatbaarder 
wordt voor de ziekteverwekker. Genetisch onderzoek in A. thaliana duidt erop dat het 
TPL-Six8 complex bewaakt wordt door het SNC1 resistentie eiwit. Expressie van Six8 
in SNC1 bevattende planten leidt tot een constitutieve afweerreactie, die gekenmerkt 
wordt door een geremde plantengroei en verhoogde niveaus van het stresshormoon 
salicylzuur. Als hypothese stellen we voor dat SNC1 TPL bewaakt en dat verstoring van 
TPL door Six8 tot een SNC1 gemedieerde afweerreactie leidt.

Om dieper inzicht te krijgen in de moleculaire activiteiten van de Six eiwitten in tomaat 
is de samenstelling van het xyleemsap geanalyseerd na een infectie met wildtype 
Fol, of stammen van Fol waarbij de genen voor AVR3, AVR2, SIX2, SIX5 of SIX6 waren 
uitgeschakeld (hoofdstuk 5). Het infecteren met Fol beïnvloedde de hoeveelheden van 
217 eiwitten in het sap. Daarnaast verschenen er 16 en verdwenen er 63 eiwitten uit het 
sap na infectie. Eiwitten, die gerelateerd zijn aan reacties op stress, vormden de grootste 
groep waarvan de abundantie was aangetast. De aanwezigheid van met name celwand 
modificerende eiwitten bleek sterk vermindert na infectie. De schimmelstammen met 
uitgeschakelde SIX genen bleken zowel generieke als specifieke effecten te hebben op 
de samenstelling van het xyleemsap proteoom. Het gezamenlijke effect beïnvloedde 
met name de abundantie van eiwitten, die betrokken zijn bij de gewaarwording 
van stress, terwijl de specifieke effecten veelal eiwitten betroffen, die een rol spelen 
bij celwandmodificatie. De schimmelstam waarbij het SIX2 gen was uitgeschakeld 
verschilde niet wezenlijk in pathogeniciteit van de wildtype Fol stam. De samenstelling 
van het xyleemsap van tomatenplanten, die met een van beide schimmels geïnfecteerd 
was, was dan ook identiek. Op basis van deze resultaten werd geconcludeerd, 
dat wanneer een Six eiwit een functie in pathogeniciteit heeft, dit correleert met 
specifieke veranderingen in de samenstelling van het xyleemsap. Dit impliceert dat de 
eiwitsamenstelling van het xyleemsap gebruikt kan worden om effector activiteit te 
identificeren en te karakteriseren.

In hoofdstuk 6 wordt de experimentele pijplijn, die gebruikt was om een mogelijke 
effector functie van Six eiwitten te identificeren en te karakteriseren, kritisch besproken. 
De mogelijke rol van reactieve zuurstofverbindingen en hormonen in de vatbaarheid 
voor Fol wordt toegelicht en de wijze waarop Six eiwitten deze kunnen manipuleren 
wordt kort behandeld. Tot slot wordt voorgesteld om te testen of TPL kan fungeren als 
een S gen en om SNC1 als een bonafide resistentie gen te beschouwen. In toekomstige 
studies kan onderzocht worden of deze genen mogelijk kunnen worden gebruikt om 
panamaziekte te bestrijden, welke veroorzaakt wordt door de Six8 bevattende Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense.
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That’s it! This is the moment I have been waiting for so long. It is the moment which 
is THE END, but it is also the great opportunity to thank all the people (and it’s a lot!) 
that made the content and the end of this book possible. Being a PhD student was a 
long, happy but sometimes also difficult and challenging journey for me. Whenever it 
felt too long there were people that believed in me and supported me. And then there 
were those great minds, that inspired me scientifically and personally so much. I am 
very grateful and feel special that I could meet you and I will (and already do) miss all 
of you a lot.

I will start my acknowledgments with the beginning, with the people that met me, the 
(oh! So nervous!) German student, for the first time during the job interview:

Ben, ik wil je vooral bedanken dat je nooit aan mij hebt getwijfeld, en me altijd het 
gevoel hebt gegeven dat ik het kan doen. Als het schrijven wat lastiger ging, hielp 
je– vanzelfsprekend- met het afmaken van twee hoofdstukken. Ik heb hierbij zo veel 
geleerd en ik hoop dat ik je goede adviezen nog lang mag koesteren. Je rust en je focus 
hebben me veel steun gegeven en ik ben erg trots dat ik in jouw groep aio mocht zijn.

Beste Frank, onze interactie zou waarschijnlijk zo een kleine aantal afleveringen van 
“Goede tijden, slechte tijden” kunnen vullen, maar wat ben ik blij dat we deze periode 
positief kunnen afsluiten. Je hebt me toen gekozen uit een goede selectie mogelijke aio’s 
en ik hoop dat ik nooit je vertrouwen, dat je me hiermee hebt gegeven, heb gebroken. Ik 
dank je dat je altijd (!) een open deur had voor mijn wetenschappelijke problemen, voor 
het bespreken van proeven en het interpreteren van resultaten. Ik heb het je zeker niet 
makkelijk gemaakt, maar kijk eens: Dit mooie boekje hebben we samen gemaakt. Ik ben 
er trots op! En als ik het opnieuw moest doen, dan graag weer met jou. Hopelijk gaan we 
ook nog in toekomst contact houden, want mijn Mailbox is zich nu al aan het vervelen ;).

Wat geniet ik toch van de gespreken met je, Martijn! Het maakt niet uit, welk onderwerp, 
maar je inspireert me en de onderwerpen werken nog altijd lang na. Je hebt me geleerd 
dingen beter de relativeren en op de essentiële dingen te focussen. Ik had wel graag 
tijdens mijn aioschap nauwer met je samengewerkt, maar misschien komt het daar nu 
nog van!

Lieve Petra, bedankt dat ik met je precious Six-eiwitjes mocht werken. Waar stond ik 
wel zonder je? Niet alleen maar dat je het lab op orde houdt, je bent ook nog allround 
psycholoog en grote zus. Ik zal de momenten nooit vergeten, waarop we in de kas 
stonden, bio-toetsen hebben ingezet of getoetst en lang over alles hebben gepraat. 
Gelukkig zie ik je nog wel eens- als ik je mis, hoef ik alleen maar naar de Bruna (of sinds 
kort ook de AH) te gaan ;)
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Last but not least I want to thank the last member of the committee, “my” senior PhD 
student, who asked the most difficult questions during the interview: Dear Dr. Ewa, it 
seems already a long time ago that you left the group but I still remember the many great 
moments that we had together: My first congress in Canada, the concert in Toronto, 
hundreds of talks about love, life, birds and science on the balcony, beers, weddings and 
two pregnant bellies – just to mention some of the highlights. I could always fall back 
on you when I needed you and you gave me the feeling to be welcome in Amsterdam. 
Although our lives do not let us meet so much anymore, you will always have a place in 
my heart!

During my time as PhD student many people left and others joined the group, but two 
people left and returned: 

Toen ik in de groep kwam, was je nog postdoc, maar nu heb je inmiddels je eigen 
groep: Harrold, het ijs tussen ons was snel gebroken, toen je aan me uitlegde hoe ik 
het beste platen zonder bubbels kon gieten... Bedankt voor je altijd kritische blik op 
mijn onderzoek en je vele hulpzame adviezen in de Arabidopsis-wereld. Vooral op het 
“Topless verhaal” heb je zeer nuttige input gegeven. Lieve Lotje, toen ik begon, zat je net 
je dankwoord te schrijven en ik dacht: “Zo groot als Lotje wil ik ook later zijn.” En ja, het 
is me gelukt tot aan mijn dankwoord te komen; maar met dat “grote” weet ik het nog niet 
zo zeker ;)… Ik ga de gespreken met je missen, waar alle onderwerpen in mogelijk zijn 
en je de mooiste zinnige en onzinnige dingen kunt verzinnen. Je creativiteit is onbeperkt 
en een grote bron aan inspiratie voor me. Hopelijk mag ik er nog af en toe van proeven! 

Lisong, your PhD journey started a couple of months before mine and we were effector 
partners in crime. You and Ewa- as senior PhDs- were guiding me and even in the last 
few weeks you helped me to motivate myself to finish this thesis. Thank you a lot for 
your support and practical assistance in the lab! Wilfried en Linda, dank jullie wel 
voor de gezelligheid en de inburgeringscursus: Mijn eerste Sinterklaasfeestje blijft 
onvergetelijk en ook mijn eerste keer op echte Noren schaatsen op Nederlands ijs 
vergeet ik nooit! Wilfried, ook nog bedankt voor de enkel keer dat ik voor je naar de 
happy machine mocht lopen en de spaarpot. Marianne, Caro en Vladimir, helaas was 
de tijd met jullie kort, maar kon ik toch wel op jullie werk verder bouwen en hebben 
jullie me geholpen om de basis voor dit boekje te leggen. 

Where people leave, people arrive: Hanna, danke für deine riesige Hilfe im Labor und 
die vielen Experimente, die du für das Six8 Kapitel durchgeführt hast. Unglaublich, 
wie du das schaffst mit den zwei Kiddies! Schön, dass wir uns noch eine Zeitlang im 
Kindergarten sehen. Patrick: Ook jij ging je best doen om me volledig in te burgeren 
(“Alles goed, oude?”) en je wilde in mij de liefde voor Arabidopsis, zilver en Techno 
wekken. Het ene is wat beter gelukt dan het andere… Je leerde me vooral een erg 
belangrijk ding: “Van je af!” Bedankt voor de gezelligheid- zonder jou was een stuk 
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saaier geweest. Lieve Mara, lieve paranimf! Ik voel me vereerd dat je op 20 november 
naast me gaat staan! Jou als paranimf te benoemen was een erg makkelijk besluit: 1) 
Er zou niemand zijn, die beter in mijn plaats het boekje zou kunnen verdedigen: Niet 
voor niets is het Six8 hoofdstuk van ons allebei. 2) Ik heb zeker vooral in de laatste 
tijd aan niemand anders zo veel steun gehad als aan jou- en dat je er voor me was, was 
zeker niet vanzelfsprekend! Bedankt hiervoor. Gelukkig zie ik je nog regelmatig en ben 
je de liefste vriendin van Merle. Biju, I stopped counting how many times I closed the 
freezer door for you, but seriously- it was a pleasure to meet you and you impressed 
me by the way you look at things and life. I loved to talk to you about science, culture, 
religion and family and I wish you lots of luck for your career in India. Ido, bedankt 
voor de gezelligheid, de knuffels en dat ik je mevrouw Ma mocht zijn. Succes met het 
afronden! Xiaotang and Lingxue, it’s a pity that I cannot follow all your nice results but 
I wish you good luck with your second half of the PhD journey. Shermineh (viel Glück 
beim Mamasein!), Sarah (ich bin Fan von deinem Bananen-Blog), Georgios, Valentin, 
Magdalena M. (thanks for the Y2H data), Peter, Like, Chris, Bas, Nico and Heni thanks 
for sharing lab and/or office for some time and the “gezelligheid”, even though it was 
(much!) too short with some of you. 

The lab has seen many students and visitors in the past six years and I would especially 
like to mention Fathima, Leonardo, Ines, Esther, Keigo, Fabiano, Chiara, Myriam, 
Ania, Lisa and Michael for nice talks, setting up experiments together and sharing 
results. I also got the opportunity to supervise some of those great students and 
therefore I would like to acknowledge them particularly for their commitment and 
contribution to my thesis. Menno, je was mijn eerste student en je had het zeker niet 
altijd makkelijk met mijn hoge eisen. Ik ben super blij dat je moeite en inzet het waard 
waren en je co-auteur op het Six6 paper bent. De nachten in de kas (met beveiliging en 
begeleidhond) zal ik altijd onthouden! Tibor, ik heb nog nooit iemand zorgvuldiger 
zien werken als jij (en dat zeg ik als Duitse…). Daar kon ik nog veel van leren. Pilar and 
Alexander, you got very difficult projects (the lipid work) and you coped very well with 
it. I am sure you will be successful in your further scientific careers! Ruy, ook al was het 
kort, maar ik heb je super graag begeleid en ik ben blij te zien dat je nu zo’n leuke aio 
positie hebt. Succes! 

The upstairs neighbors became “real” neighbors in the new building and therefore 
the Fysio’s go with the Fyto’s: Michel, Christa, Teun and Rob, thanks for sharing your 
knowledge with me and for your helpful comments on my research. Dear Alessandra, 
ciao bella and paranymph, you helped me so much with caring for my precious 
Arabidopsis plants but also with killing them with Pseudomonas and SA extraction! But 
especially thank you for letting me introduce you to this strange guy from MAD (a.k.a. 
my husband) in one of your first weeks in Amsterdam, which gave me a reason to talk to 
him… and the rest is history  Eleni, climbing and gym lessons were fun! Silke, es war 
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super die schönsten neun Monate mit dir zusammen “durchzustehen”! Ringo, Petra B. 
en Michel, bedankt voor de gezellige pauzes en borrels. Steven, hopelijk heb je van het 
strand avontuur genoten. Ik vond het zeker geweldig! Magdalena J. (I miss your Happy 
…day ), Fariza, Dorota, Maaike and Carlos, success with finishing your PhDs. I would
like to thank also all former Fysio members – Fionn, Alex, Wendy, Carlos, Kai, Miriam, 
Rossana, Arjen and Joop- for their kind help during my PhD by practical and theoretical 
advises or with distractions at the Brouwerij.  Ludek, Harold en Thijs, bedankt voor de 
goede verzorging van mijn plantjes.

Next to the plant groups, also people from the MAD made my PhD life an unforgettable 
and a happy time, shared a lot of their knowledge with me and helped me with the thesis. 
Timo, bedankt voor de gastvrijheid tijdens het schrijven en vooral heel erg bedankt voor 
het contact leggen met Naktuinbouw. Ik ben super blij dat ik zo bij het Green Forensics 
project ben terecht gekomen. Oskar, bedankt voor je input in twee van mijn chapters, 
voor de lunch, de koffie en dat ik door jou een kijkje in de wereld van de bioinformatica 
mocht nemen. Ik vind de nauwe samenwerking met je geweldig en hoop dat ze nog (een 
leven lang!) doorgevoerd kan worden. Paul, bedankt voor de vaak diepe gesprekken 
en de mooie wandelingen, die we hebben gemaakt. You rock!  Martijs, bedankt voor 
het mee denken over de statistiek en het experimental design van mijn proeven en het 
spelen op mijn bruiloft. Rob en Selina, het is altijd weer super leuk om met jullie te 
kletsen. Hopelijk gaan we nog wat projecten samen doen. Wim en Marina, bedankt voor 
het verwerken van de monsters; Mauro, thank you for preparing us for Sicily; Rick, the 
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