
Stellingen, behorend bij het proefschrift 
van Rik L.J. Kwint

1) Bij het berekenen van dimethylsulfide fluxen naar de atmosfeer is de manier waarop windgegevens

worden gemiddeld de meest onzekere factor 

Tarrasón et al. (1995) J Geophys Res 100(D6):11623-11639

Bakker et al. (1997) Deep Sea Res II (in press)

Dit proefschrift

2) Het is nutteloos om afval te produceren als je het toch weer weggooit

3) Het feit dat dimethylsulfide wordt gezien als een stof die begrazing van algen moet tegengaan is in

tegenspraak met het feit dat het één van de belangrijkste smaakstoffen is in o.a. wijn, bier, chocolade

en kaas

Grigsby & Palamand, (1977) J Am Soc Brew Chem 35(2): 43-48

De Mora et al. (1993) Am J Enol Vitic 44(3):327-332

4) Het ontsteken van de alarmlichten ontslaat automobilisten blijkbaar van de verplichting de

verkeersregels te volgen.

5) Het luchtje dat ontstaat bij het urineren na het eten van asperges is geen Dimethylsulfide, maar

methyl-mercaptaan 

White (1975) Science 189:810-811

Waring et al. (1987) Xenobiotica 17(11):1363-1371

Stout (1992) Chem Magazine 5: 277

Kathleen Ledyard, pers. comm.

6) Als je geen tijd hebt om iets goed te doen, zul je zeker geen tijd hebben om het weer over te doen

7) Hoewel het noodzakelijk is de ondergrens van een detector te kennen, kan het rampzalig zijn

wanneer men de bovengrens vindt

8) Gezien het vele knip- en plakwerk bij de totstandkoming van een proefschrift, is de kleuterschool

de belangrijkste vooropleiding van de promovendus



9) Elke copepode eet zoals hij gebekt is

Dacey & Wakeham (1986) Science 233:1314-1316

Wolfe (1992) PhD thesis Univ of Washington p 79-82

Dit proefschrift

10) Een hogere opleiding doet meer deuren achter je dicht dan deuren voor je open 

Motluk (1995) New Scientist 14(10):14-15

11) De sterkste aanwijzing dat er intelligent leven bestaat elders in het heelal, is dat het geen pogingen

heeft gedaan met ons in contact te komen


