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Samenvatting 

 De cel is de structurele en functionele eenheid van alle ons bekende levende 
organismen. Elke cel is in staat zichzelf te onderhouden: het kan voedingsstoffen 
opnemen en deze vervolgens omzetten in energie. De cel kan specifieke functies 
uitvoeren en, indoen nodig, kan een cel zich reproduceren. 

 Alle cellen worden omsloten door een membraan, en dit membraan definieert 
dan ook de buitengrens van de cel. Binnenin de cel spelen membranen een belangrijke 
rol in het compartimenteren van biochemische processen en producten. Het 
celmembraan zorgt ervoor dat moleculen die in de cel gemaakt worden, niet uit de cel 
kunnen lekken. Moleculen die de cel niet binnen mogen diffunderen, worden buiten 
gehouden. Om bepaalde moleculen binnen of buiten de cel te krijgen, zijn specifieke 
transportsystemen in membranen aanwezig. 

 De focus van dit proefschrift ligt op de modificatie van in de natuur 
voorkomende transportsystemen, poriën en kanalen met kleine organische moleculen, 
om controle te krijgen over de  functie en eigenschappen van deze transportsystemen. 
Daarnaast worden volledig kunstmatige kanalen, opgebouwd uit kleine organische 
moleculen, besproken.  

 Alamethicine is een in de natuur voorkomend peptide dat poriën kan vormen. 
Alamethicine werd gemodificeerd met een door licht schakelbaar azobenzeen molecuul 
om met licht controle te krijgen over het functioneren van dit molecuul.  

 De functionele grootte van de SecYEG pore is achterhaald door starre 
sferische moleculen aan OmpA vast te maken. 

 MscL werd gemodificeerd met redox- en pH-gevoelige labels om het 
functioneren van het kanaal elektrochemisch te kunnen controleren, of door de pH 
van de omgeving de veranderen. 

 In hoofdstuk vijf wordt de synthese van kunstmatig kanaalvormende 
moleculen beschreven en daarnaast ook electrofysiologische en cryo-TEM studies van 
deze verbindingen. 

 Ten slotte ligt de focus van het laatste hoofdstuk op de synthese en 
eigenschappen van het diaryletheenschakelaar-ijzer(II)-complex, om met licht controle 
te kunnen krijgen over de magnetische eigenschappen van dit complex. 


