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Dankwoord 

Bij het tot stand komen van dit proefschrift heb ik een boel hulp gehad. Dat begon al ver voor ik met het 

eigenlijke promotieonderzoek begon. Al jaren geleden probeerde ik allerlei experimenten te doen. 

Daarvoor kreeg ik van mijn ouders, grootouders, ooms, tantes en vrienden een keur aan scheikundedozen, 

elektronicadozen, boeken over natuurwetenschappen, mineralen uit verre landen, enzovoorts. Op een 

gegeven moment had ik een compleet laboratorium tot mijn beschikking, met een hoop glaswerk, een 

bunsenbrander, een microscoop, allerlei chemicaliën, een zuurkast (!) en een heleboel boeken. Daar heb 

ik veel meer aan gehad dan alleen plezier, want ik heb er heel erg veel van geleerd en die kennis kwam 

goed van pas bij mijn studie en onderzoek. Nu nog gebruik ik dingen die ik leerde met de scheikundedoos 

die oom Huub en tante Annie me voor mijn verjaardag gaven en de dingen die ik zag door de microscoop 

die ik van mijn ouders kreeg. Mijn ouders en broers hebben altijd veel geduld met mijn rare bezigheden 

gehad. Daarvoor, en voor hun steun bij de tot standkoming van dit proefschrift ben ik hen bijzonder 

dankbaar. Ook ben ik erg blij met de hulp van Clemens als paranimf en Ivo bij het organiseren van het 

feest. Zonder de stimulans die uitging van al die familieleden en vrienden en ook van de leraren en 

amanuenses op de middelbare school was het zover nooit gekomen. 

 

Mijn studievrienden Dorine, Menno, Niek, Gerard, Peter, Ellen en Rosalinde hebben voor een 

hele fijne studietijd gezorgd. Samen met Hugo en Nanko hebben ze me gesteund tijdens de promotietijd, 

waarvoor ik erg dankbaar ben. 

 

Richard, Johannes, Jolanda, Menno van L., Laurens, Ome Willem, Arie, Henriëtte, Bert, Martijn 

P., Arris, Mariska, Erik W., Erik G., Evert-Jan, Maarten, Hendrik van der S., Hendrik P., Bob F., Peter P., 

Eddo, Peter van L., Tineke C., de ‘Paulen’ F., M., en V., Elke, Ernst, Ieniemienie, Hein en al die andere 

zweefvliegers wil ik bedanken voor de fijne tijd bij de GSA.  

 

Charles Hensgens verdient hier een speciale vermelding. Ik ben blij dat hij vandaag mijn paranimf 

wil zijn. Zijn steun en hulp waren cruciaal bij het totstandkomen van dit proefschrift. Datzelfde geld voor 

mijn promotor Bauke Dijkstra. Zijn manier van wetenschap bedrijven was zeer inspirerend en leerzaam, 

en een betere werkgroepleider kan niemand zich wensen. 
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Ik heb zó lang in Bauke’s eiwitkristallografiegroep gewerkt dat ik hier bang ben dat ik iemand 

vergeet, dus wil ik onder meer Jan, Jan, Henriëtte, Tjaard, Andy-Mark, Fabrizia, Gertie, Arthur, Arjan, 

Erik, Karin, Hiromi, Kor, André, André, Andreja, Cyril, Jelle, Dennis, Gregory, Rene, Anke, Rob, Joost, 

Els, Ulrike, Evelien, Avi, Wangsa, Tamara, Esther, Yovka enzovoorts bedanken. Hopelijk komt 

Sinterklaas nog weer eens bij jullie op bezoek. Ook onze goede buren, de elektronenmicroscopisten 

Egbert, Gert, Wilco, Wilma enzovoorts verdienen hier een vermelding. Dat geld ook voor Marc Stuart, 

inmiddels alweer weg uit de EM-groep, van wie ik veel geleerd heb over membranen, membraaneiwitten 

en lipiden. De bij EM-ers gangbare ‘optische’ manier om diffractietechnieken te onderwijzen, zoals in 

colleges door Prof. Brisson, was een inspiratie voor de ‘samenvatting voor algemeen publiek’. 

 

De samenwerking met Jolanda Polderman was erg plezierig. Heel veel succes bij DSM! Peter 

Jekel heeft veel eiwitzuiveringen voor me gedaan, waarvoor ik hem hartelijk dank. Gea Schuurman-

Wolters en Jaap Broos waren onmisbaar voor het membraaneiwitwerk. Marco Fraaije, Erik de Vries, Ria 

Duurkens, Maarten Linskens, Lenie Snippe en al die andere biochemici wil ik bedanken voor hun 

ondersteuning en moeite. Dat geld ook voor Jan-Metske van der Laan en Prof. Alle Bruggink van DSM 

en de leden van de beoordelingscommissie, Prof. Dick Janssen, Prof. George Robillard en Prof. Bert 

Poolman voor het snelle lezen en controleren van manuscripten en het proefschrift en het doen van hele 

goede suggesties. 

 

 

 

Thomas 

16 april 2004 

 




