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Bijj  het doen van onderzoek spelen meer  factoren een rol dan alleen de onderzoeker  zelf. Hij  of zij  moet van 

buitenaff  gevoed worden met kennis en ideeën om op een goede manier  onderzoek te kunnen doen, hij  moet op 

dee een of andere manier  geïnspireerd raken. Dit soort inspiratie kan natuurlij k opgedaan worden uit 

wetenschappelijkee artikelen, maar  ook uit de -al of niet wetenschappelijke- omgeving. Daarom was het erg fijn 

omm met iemand als Siem Albracht samen te kunnen werken. Te pas en te onpas kwam hij  met de meest orginele 

ingevingenn waarvan er  sommige zeker  een beter  lot beschoren waren geweest. Beste Siem, je ontspannen aanpak 

hebb ik erg gewaardeerd en ik denk dat we samen toch een behoorlijk aantal ingevingen op een mooie manier 

uitgewerktt  hebben. 

Hett  is al niet altij d even makkelijk maar  zonder  prof wordt promoveren helemaal een penibele zaak. Terwij l op 

dee afdeling biokatalyse een hoogleraar-loze periode aagebroken was, werd Ron Wever  ('aan de overkant') tot 

hoogleraarr  benoemd. Beste Ron, ook al ben je officieel aangesteld bij  Organische Chemie, ik denk dat je met je 

jarenlangee ervaring in de bioanorganische chemie de aangewezen persoon bent om dit proefschrift op te zijn 

meritess te beoordelen. Bedankt voor  je vlotte correcties en steekhoudende commentaar. 

Dee leden van mijn promotie comissie: Barbel Friedrich, Fred Hagen, Klaas Hellingwerf en Karel van Dam, 

bedanktt  voor  het lezen en beoordelen van dit proefschrift. In het bijzonder  wil ik Antonio Pierik bedanken. 

Bestee Antonio, toen ik nog maar  net kwam kijken in het hydrogenase-veld, was ji j  al een hele tij d in de weer  met 

vibrationeell  gekoppelde cyanides. Het was dan ook erg prettig dat er  iemand rondliep aan wie ik zo'n beetje alles 

konn vragen op metallo-enzym gebied. Dat ji j  nu deel uit maakt van mijn commissie maakt het weer  rond. 

Sciencee is very much an international kind of enterprise, as it should be. I was lucky to work in an open group 

withh lots of co-operations around the world. Probably the most intense collaboration was with the group of 

prof.. Friedrich from the Humboldt University in Berlin. We often met, either  in Amsterdam or  Berlin, but also 

att  international conferences all over  Europe. Besides these meetings, I especially enjoyed working with Thorsten 

Buhrkee and Michael Bernhard. You were both involved in the work on Ralstonia eutropha presented in this 

thesis.. At meetings and conferences, there were always discussions of all kinds during the Nachsitzungvnih 

Oliverr  Lenz, Tanja Burgdorf, Christian Massanz and Antj e Porthun. Thanks. 

II  would also like to express my gratitude to the people from the group of Steve Cramer from the University of 

California ,, especially Tobias Funk, with whom I worked at beam line 4,0.2. Also Pieter  Glatzel (good luck in 

Utrecht!) ,, Daulat Patil (thank you for  your  hospitality during my first  days in Berkeley), Hongxin Wang and 

Weiweii  Gu were involved in the work presented in chapter  five of this thesis. Thank you all for  the 

collaboration,, it was fun juggling around electrons in the active site of hydrogenases. 

AA thir d line of collaboration led to Spain. Victor  Fernandez and Antonio DeLacey, thanks a lot for  receiving 

Fleurr  in your  lab in Madrid . The outcome of our  collaboration is presented in chapter  two. 

Eenn aantal studenten vond het gelukkig de moeite waard om een gedeelte van hun studie te besteden aan het 

bestuderenn van hydrogenasen. Erg leuk voor  hun, maar  ook ik had hier  volop profij t van. Fleur  van 

Broekhuizen,, Thyra de Jongh, Erik van der  Veer  en Maarten Hulskemper  hebben zich kortere of langere tij d op 

hett  BCP opgehouden. Beste Fleur, ik heb de resultaten die je tijdens je afstudeer  project in Amsterdam en in 

Madri dd gemeten hebt eindelijk opgeschreven zoals je kunt zien in het tweede hoofdstuk. Beste Thyra, dat ji j  in 

dee biokatalyse erg op je plaats bent bleek wel toen je na drie maanden al genoeg data had verzameld om te 

publiceren.. Dat dat nog niet gebeurd is ligt voor  de verandering nou eens niet aan mij . Maarten, een van jouw 

experimentenn heeft me voor  hoofdstuk vier  in de goede richtin g geleid, waarvoor  mijn dank. Beste Erik , hoewel 
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jee later in de bioenergetica meer van je gading vond, zette je je eerste schreden op het pad van de spectroscopie 

aann de hand van hydrogenase. In hoofdstuk twee kun je een op jouw proeven geïnspireerd plaatje terugvinden. 

Veell  succes met je promotie in Canada. 

Alss werkgroep 'hydrogenase' voelden wij ons wel eens de 'laatsten der Mohikanen' van de eerste verdieping van 

hett BCP. De UvA heeft hele andere plannen met het BCP (nóg meer overhead!) en hun ontmoedigingsbeleid 

heeftt al voor een behoorlijke kaalslag gezorgd. Een klein groepje bio-spectroscopisten blijf t echter moedig 

weerstandd bieden met zijn onverplaatsbare apparatuur. Winfried, bedankt voor je hulp bij de meest 

uiteenlopendee zaken, van computers tot eiwitgelen en alles ertussenin. Eddy, ik hoop dat ji j wel nog effe uit gaat 

vindenn hoe het nou precies zit met die cyanides in R. eutropha. Bart, jij kwam op een prima moment. Ik kon er 

all  wel een beetje van, maar slap ouwehoeren kan altijd beter. Sergei, jij bent de volgende, je hebt bij mij in ieder 

gevall  gezien welke fouten je niet hoeft te maken! 

Hoewell  ik vaak geroepen heb dat collega's er vooral zijn om door de week mee samen te werken (en bier mee te 

drinkenn op vrijdagmiddag bij Eik en Linde!) wil ik iedereen bedanken voor de prima sfeer op het lab: 

Annemarie,, Antonin, Henk, HUda, Ingeborg, Louis, Maarten, Marcel, Naoko, Rico, Rokus, Susana, Valerie, 

Wiegerr en Zulfi, ik hoop julli e nog regelmatig tegen het lij f te lopen, ergens. 

Voorr de technische ondersteuning ben ik Frits Mol en Herman Prins zeer erkentelijk. Zonder julli e 'Peltier 

element'' waren metingen als gepresenteerd in hoofdstuk twee niet mogelijk geweest. De dagelijkse gang van 

zakenn kon soepel verlopen door de dames van het secretariaat: Bondien, Ans, en Marjolein. En Piet wist altijd 

nogg wel een kostenplaatsnummer (heten die dingen echt zo?) waar de vloeibare helium op geboekt kon worden. 

Naastt de mensen in het lab zijn de mensen erbuiten zeker zo belangrijk. Al is het maar om je er zo nu en dan 

fijntjess op te wijzen dat er meer is dan gepruts op de vierkante Angstrom. Familie en vrienden, bedankt voor 

julli ee belangstelling en, meer nog, voor het feit dat julli e er gewoon zijn. 

Bonnie,, leefzuske, dank je dat je straks naast me wil staan. Arun, chemicus tegen wil en dank en vriend, sinds de 

eerstee 'scheikunde-dag' kennen wij elkaar en ik denk dat we geen van beiden toen vermoedden dat dit ervan zou 

komen. . 

Leeff  pap en mam, bedankt voor julli e steun zodat ik dit kon doen. 

Liefstee Roos, en nou? 
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