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1) Hoewel de symbiose tussen Frankia en Alnus glutinosa geen ideaal modelsysteem voor
(microbieel) fysiologisch onderzoek is, is het beter geschikt voor oecologisch onderzoek dan
bijvoorbeeld de symbiose tussen Rhizobium en Pisum sativum.
 

2) Polyfenol-vorming is een relevant verdedigingsmechanisme bij de els om wortelpathogenen
zoals ineffectieve Frankia te weren (Guan et al. 1996).

 
3) If it looks like a duck, and quacks like a duck, it usually is a duck.

 If it looks like a Frankia, and is isolated from a Frankia nodule, it doesn’t necesssarily have
to be a Frankia (Ramírez Saad et al. 1998).
 

4) Het feit dat ineffectieve Frankia stammen niet in één, maar in tenminste twee
monophyletische groepen opgedeeld kunnen worden geeft eens temeer aan dat het
onverstandig is zonder meer genetische verwantschappen aan bepaalde fenotypische
eigenschappen te verbinden (dit proefschrift).
 

5) Niet alle micro-organismen ontlenen hun bestaansrecht aan een herkenbare functie in het
ecosysteem (dit proefschrift).
 

6) De snelle vooruitgang in het onderzoeksveld van de microbiële oecologie is met name te
danken aan de ontwikkelingen op het gebied van moleculair biologische en genetische
technieken en denkwijzen.
 

7) De groter wordende afhankelijkheid van biologisch onderzoek van externe financiering door
onder meer Europese instanties heeft een gebrek aan continuïteit en consistentie qua
onderzoeksobjecten tot gevolg, en maakt lange termijnplanning een onzekere factor.
 

8) Wanneer men uitgaat van één gezamenlijke oorsprong van al het leven moet men wel
bedenken dat hedendaagse, ‘primitieve’ organismen evenveel eeuwen aan evolutie achter zich
hebben als meer ‘ontwikkelde’ organismen.
 

9) De historische ‘Nederlandse verdraagzaamheid’ waarop men zich soms graag wil beroemen is
niet gebaseerd op een verheven filosofie, maar veel meer op pragmatische, economische
gronden. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat deze verdraagzaamheid een langdurige
recessie zal overleven.
 

10) De Elfstedenvereniging gaat bijna aan haar eigen succes ten onder. Wanneer men elk jaar een
elfstedentocht wil houden, zou men kunnen overwegen langs de te volgen route de wegen
met ZOAB te bekleden.
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