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Stellingenn bij  het proefschrift 'Activatio n and sensing of hydrogen in nature'. 

1)) Het actieve centrum van standaard [NiFe] hydrogenases bestaat uit twee eiwitgecoördineerde 
metaalionen,, drie diatomaire liganden en een ijzer-zwavel cluster die tezamen functioneren als één 
entiteit. . 

2)) Het voorkomen van het Ni1* ion in de 'high-spin' (S = 1) toestand in [NiFe] hydrogenases zou een 
roll  kunnen spelen in het ontkoppelen van de twee elektronen die, na de heterolytische splitsing van H2, 
vrijkomenn bij de oxidatie van het hydride. Dit proefschrift, Wang, H.X. et aL (2000) f. Am. Chem. Soc. 122, 
10544-10552. . 

3)) De functie van het 'drie-ijzer*  cluster in standaard [NiFe] hydrogenases in het intramolecuiair 
elektronentransportt kan niet bestudeerd worden door de H2 oxidatie te meten met een artificiële 
elektronenacceptor.. Rousset, M. et al (1998) Proc NatL Acad. Sci. USA 95,11625-11630. 

4)) De infrarood vibratie van het intrinsieke CO ligand in het actieve centrum van [NiFe] hydrogenases 
iss gevoelig voor de redoxtoestand van het proximale ijzer-zwavel cluster. Dit proefschrift, DeLacey, A.L. et 
alal (2002) ƒ. BioL Inorg. Chem. 7,318-326. 

5)) Het regulerend hydrogenase (RH) van Ralstonia eutropha kan, gezien de zeer geringe specifieke 
activiteit,, beter geen enzym genoemd worden. Dit proefschrift. 

6a)) De term 'eiwitbepaling' is misleidend in de zin dat het resultaat ervan niet meer is dan een indicatie 
vann de daadwerkelijke eiwitconcentratie in een monster. 
6b)) Een schatting op het (geoefend) oog van de concentratie van een chromofoor bevattend eiwit is net 
zoo accuraat als de uitkomst van een van de beschikbare eiwitbepalingen. 

7)) Studies naar de 'Franse paradox', de correlatie tussen het drinken van wijn en een verlaagd risico op 
hart-- en vaatziekten, veronachtzamen steevast de positieve psychologische effecten van het nuttigen 
vann een goed glas wijn. Corder, R. et al, (2001) Nature 414,863-864. 

8)) In een poging haar te begrijpen houden biospectroscopisten de natuur tegen het licht. 

9)) Meten leidt niet noodzakelijkerwijs tot weten. 

10)) De Nederlandse justitie heeft haar buik vol van bolletjesslikkers. 

Boriss Bleijlevens, Amsterdam, 2002. 




