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Dankwoord

Met het schrijven van dit dankwoord komt ook het einde in zicht van ruim een decennium

wonen, studeren en werken in de Stad. Alhoewel de reclameslogan “Er gaat niets boven

Groningen” wellicht wat overdreven is, heb ik het hier de afgelopen jaren wel bijzonder

naar mijn zin gehad. Er zijn vele mensen zowel binnen als buiten de werkomgeving die

deze periode tot een uiterst plezierige tijd hebben gemaakt. Het ontbreekt me helaas aan de

ruimte om een ieder bij naam te noemen, maar jullie bijdrage hieraan was erg belangrijk en

heb ik bijzonder gewaardeerd!

Ik heb het voorrecht gehad om te werken in de NMR-groep, omringt door theoretici (de com-

puter simulanten van de MD-groep) en experimentalisten (de biochemici van de Poolman-

groep): een echte multidisciplinaire omgeving! Ik wil Bert Poolman en Siewert-Jan Marrink

dan ook hartelijk bedanken voor het creëren van een prettige werksfeer en natuurlijk het

gebruik van de lab- en computerfaciliteiten. Bert, ondanks dat het onderwerp van mijn

promotieonderzoek niet echt tot de “core-business” van jouw vakgroep behoort ben ik blij

dat je toch mijn promotor wilt zijn. Bedankt voor de vrijheid om mijn wetenschappelijke

interesses te volgen en je ondersteuning gedurende het promotietraject!

Grote dank ben ik verschuldigd aan mijn co-promotor Frans Mulder, die als dagelijkse

begeleider het dichtst betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift. Ik

ben nog steeds verbaasd over jouw enorme bibliografische kennis (noem een onderwerp en

je krijgt de eerste auteur, tijdschrift en jaartal van het artikel terug); daarnaast heb ik je manier

van begeleiden –waarbij ik veel vrijheid kreeg én de wetenschap dat je deur altijd open stond

voor discussies, vragen of suggesties– bijzonder gewaardeerd. Je positief kritische houding

ten opzichte van experimentele data, tekst en figuren (“waarom zijn deze pieken niet rond?”

of “ik kan deze labels zonder bril niet lezen!”) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan dit

uiteindelijke resultaat. Ik heb grote waardering voor de manier waarop je in de afgelopen

jaren het NMR onderzoek in Groningen weer op de kaart hebt gezet en vind het dan ook

bijzonder jammer dat dit –vooralsnog?– niet geleid heeft tot een vaste baan. Hoe dan ook, ik

weet zeker dat je de kwaliteiten bezit om het tot hoogleraar te schoppen en wens je daarbij

veel succes; ik beschouw het als een eer om jouw eerste promovendus te zijn!

De zeergeleerde heer Scheek heeft onder andere een passie voor het drinken van goede

espresso, het begluren van vogels, het gebruiken van Mathematica om wetenschappelijke
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problemen op te lossen en het geven van onderwijs. Ruud, jij bent er in de afgelopen

jaren –zoals het een goede docent betaamt– in geslaagd om deze eigenschappen op mij

over te brengen. Inderdaad, voor het doorgronden van de noodzakelijke statistiek en

het doorrekenen van pulssequenties is Mathematica (of soms Matlab...) ook voor mij een

onmisbaar hulpmiddel geworden. Het is ook bijzonder prettig een buurman te hebben wiens

dagelijkse cafeı̈ne inname op z’n minst gelijkwaardig is; de Nespresso op de eerste of achtste

verdieping smaakte altijd uitstekend, jammer alleen dat er maar zo weinig in zo’n kopje

zit... ’t Is bijzonder spijtig dat er maar weinig wetenschappers te vinden zijn die net zoveel

affiniteit hebben als jij met de core-business van de universiteit: het geven van onderwijs.

Ik vond het erg leuk en ook leerzaam om als werkcollegedocent en practicumbegeleider

bij te mogen dragen aan jouw cursussen. Daarnaast heb ik de discussies over allerhande

(wetenschappelijke) onderwerpen erg gewaardeerd en in de loop der jaren ook nog enige

kennis vergaard over de vogeltjes op de Drentsche Aa, bedankt!

De heren Dijkstra en Van der Meulen hebben er voor gezorgd dat het NMR-machinepark

altijd in uitstekende staat verkeerde en de onvermijdelijke problemen snel en vakkundig

werden opgelost. Klaas, bedankt dat jij als “oude rot in het vak” altijd bereid was om je

kennis te delen, ik heb er veel van geleerd! Leuk dat je ook na je pensionering geı̈nteresseerd

bleef in het wel en wee van de NMR-groep en mijn promotieonderzoek; je was een graag

geziene “gast” op de woensdag. Pieter, jij kwam de groep versterken als technicus in de tijd

dat ik als AIO begon en we zijn sindsdien kamergenoten geweest. Dank voor de gezelligheid

en alle hulp bij het oplossen van (computer gerelateerde) problemen; ik heb groot respect

voor de manier en snelheid waarop jij je de ins and outs van het NMR-vakgebied eigen hebt

gemaakt. Ik vind het erg leuk dat jullie mij nogmaals behulpzaam willen zijn, maar nu als

paranimfen tijdens de verdediging van dit proefschrift!

De beoordelingscommissie bestaande uit prof. dr. B. W. Dijkstra, prof. dr. S. J. Marrink en

prof. dr. G. W. Vuister bedank ik voor hun snelle beoordeling van het manuscript en het

aandragen van suggesties ter verbetering.

I also would like to acknowledge all current and former (graduate) students and postdocs

of the NMR group: Alia, Auke, Burçin, Cesar, Djurre, Fenneke, Gergana, Hoora, Jelle,

Kamil, Katy, Martin, Meike, Niek, Somer, and Trijnja; thank you for creating a pleasant and

stimulating working environment!

I wish my fellow graduate students Kamil (amazing how you combine a career in

photography, mountaineering and science) and Alia good luck with their research and

finishing their thesis.

Katy, in de anderhalf jaar die je in Groningen hebt gewerkt ben je er prima in geslaagd om

de Nederlandse taal onder de knie te krijgen en ik kan je dan ook rustig in mijn moedertaal

bedanken. Bedankt voor de plezierige en productieve samenwerking, maar vooral ook voor

de gezelligheid op het lab en daarbuiten (jouw mojitos smaken altijd naar meer). Ik vond het

erg leuk om afgelopen zomer bij je op bezoek te zijn in Sydney (dank voor de gastvrijheid)
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en wens je veel succes met je verdere carrière in de neutronen-wereld!

Meike, we started a project together that was supposed to be straightforward, but turned

out to be much more complicated... Unfortunately we haven’t been able to finish everything

before you left and I became to busy writing my thesis, but I sure hope that we’ll get it done!

I wish you and Fokko all the best and good luck in your pursuit of a career in journalism.

De afgelopen jaren hebben ook vele studenten de NMR groep weten te vinden en heb

ik het genoegen gehad om een aantal te mogen begeleiden. Niek, jij hebt tijdens je 14-

weeks onderzoeksproject gewerkt aan het toekennen van methyl-groepen en het analyseren

van relaxatie-data voor het eiwit DhlA. Uitstekend werk dat weliswaar niet direct in dit

proefschrift terug te vinden is, maar wel aan de basis heeft gestaan van het werk in hoofdstuk

3 en 4; veel succes bij het afronden van je studie. Two Master students have been involved in

the attempts to produce isotopically labeled samples of our favorite protein, calbindin D9k.

Cesar, even though our attempts were not very successful I still hope that you enjoyed doing

some wetlab-stuff and NMR instead of computer work alone (did I ever get your report...?).

I wish you good luck with your research as a graduate student in the molecular dynamics

group! Auke, met het knippen-en-plakken van DNA had je al veel ervaring en het maken van

een nieuwe expressie-vector was dan ook snel voor elkaar. Desondanks bleven ook nu de

grote bergen eiwit uit; blijkbaar vonden onze kleine “vriendjes” de D2O en het snoepgoed

toch niet zo lekker... Hoewel deze resultaten in eerste instanties wat teleurstellend leken

heeft jouw werk toch een grote bijdrage geleverd aan dit proefschrift: het door jou gemaakte

eiwit sample heeft een prominente rol gespeeld in zowel hoofdstuk 3 als 4. Veel succes met

je eigen promotieonderzoek!

Thanks as well to all the people from the MD-group and the Poolman-lab for being great

colleagues and making life in and around the lab to such a nice experience! In het bijzonder

wil ik Ria en Gea bedanken voor hun onuitputtelijke geduld en hulp wanneer ik rondliep

op het lab in een poging eiwit te produceren of te zuiveren; jullie aanwezigheid is van

onschatbare waarde voor een biochemicus-in-opleiding zoals ik! Martti, kiitos että olet

ollut loistava kollega ja ystävä. Onnea uuteen työhösi Helsingissä ja kaikkea hyvää sinulle

ja perheellesi. Toivottavasti pidämme jatkossakin yhteyttä! Ronnie en Josy, de vrolijke en

rustgevende deuntjes uit jullie Zweedstalige muziekcollectie hebben het schrijven van dit

proefschrift een stuk aangenamer gemaakt. Dank ook voor de spontane etentjes, gezellige

feestjes en whiskyproeverijen, ik ga ze zeker missen. Josy, succes met het afronden van je

promotie en daarna veel succes samen in Stockholm; ik kom graag een keertje op bezoek!

I am greatly indebted to my colleagues from abroad for the fruitful collaborations, many

stimulating (scientific) discussions and virtual endless supply of protein samples!

The work described in chapters 2 and 3 would not have been possible without the lab

of Professor Hans Vogel (University of Calgary). Hans (aka “the Boss”), bedankt voor de

prettige samenwerking in de afgelopen jaren en de mogelijkheid om enkele weken in jouw

lab te komen werken! I would like to thank Karla for her work on characterizing FepB and
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help during the initial stages of the NMR project. Byron, it has been a pleasure to work with

you and I envy your skills in biochemistry. I have fond memories of the time you spend in

Groningen and of my visit to Calgary; I wish you good luck with finishing your own thesis

and hope that we will eventually solve the structure of FepB!

I am thankful to Professor Dorothee Kern and her former graduate student Janice Villali

(Brandeis University) for the collaboration that resulted in chapter 4; it turned out that

your favorite protein, NtrCr, was an ideal system to demonstrate the use of our new NMR

experiments! Janice, thank you very much for the preparation of the different protein

samples. Doro, your passion for science and enthusiasm is truly inspiring and I am looking

forward to be working in your lab!

I would like to thank Professor Joel Sussman and Dr. Aviv Paz (Weizmann Institute)

for their gift of the neurologin-3 sample used in chapter 5; Professor Mikael Akke and

Eva Thulin (University of Lund) are gratefully acknowledged for sending us the pRCB1

expression vector for calbindin D9k.

Een deel van de relaxatiemetingen beschreven in hoofdstuk 2 en 4 heb ik uitgevoerd

op de 800 MHz spectrometer in Nijmegen. Ik wil Professor Geerten Vuister en Dr. Marco

Tessari (Radboud Universiteit Nijmegen) hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen

van meettijd en hun hulp bij het opzetten van de experimenten!

Buiten het werk om heb ik veel plezier beleefd aan het korfballen bij studentenvereniging de

Parabool en later bij burgervereniging ROG. Het spelen in teamverband en deel uitmaken

van een hechte vereniging was een welkome aanvulling op het soms wat eenzame bestaan

van een AIO. Ik zal de gezelligheid, sportieve hoogte- en dieptepunten, feestjes, bestuurs- en

commissieactiviteiten, spelletjesavonden en wintersportvakanties niet snel vergeten! Naast

de korfballers, wil ik ook de oud-studiegenoten uit Groningen en Heerenveen bedanken

voor hun interesse en de broodnodige ontspanning. Maaike H., excuses voor de verlate

promotiedatum waardoor je alweer in Honduras zit en er helaas niet bij kunt zijn... veel

geluk toegewenst daar met z’n drietjes en het etentje houd je tegoed!

Deze laatste alinea is voor mijn ouders, Edwin & Geartruda (en “mormel”) en Marcel &

Wietske. Bedankt voor jullie steun en interesse gedurende de jaren; een telefoontje of

bezoekje uit/aan Joure, Groningen/Toronto/Sittard of Amsterdam was altijd een goede

remedie tegen de onvermijdelijke promotiestress!




