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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

‘Microbial demethylation of dimethylsulfoniopropionate and methylthiopropionate’ 
 

van Michael Jansen 
 
 

1. Met behulp van micro-organismen geïsoleerd uit Waddenzee-sediment kunnen 
zeer interessante zwavelbevattende geur- en smaakstoffen worden gemaakt. 
                (dit proefschrift) 

2. Het beoogde positieve effect van zwavelbevattende geur- en smaakstoffen 
wordt teniet gedaan als de concentraties te hoog zijn. 

3. Ten aanzien van het autogebruik is het milieubeleid van de Nederlandse 
regering puur hypocrisie. 

4. Biologen hebben geen reden om boos te zijn over een verhuizing als de 
faciliteiten in nieuwe complexen even goed of zelfs beter zijn.   
    (UK 32, 27 april 2000) 

5. De wachtlijsten in de Nederlandse gezondheidszorg zijn niet alleen met het 
gunstige economische klimaat van tegenwoordig onacceptabel.   
    (zie bijvoorbeeld de Volkskrant 11 april 2000) 

6. Weigeryuppen zijn niet per definitie voor de maatschappij gevaarlijke personen. 
7. Zelfs in deze tijd moeten ouders zich niet alleen afvragen of kinderen de 

toekomst zijn, maar vooral of de kinderen toekomst hebben. 
8. Nederlandse dagbladen zijn te groot van formaat om gemakkelijk te kunnen 

lezen. 
9. Grappig bedoelde stellingen leiden de aandacht van het werkelijke onderwerp 

van het proefschrift af. 
10. Het ritsen werkt in Nederland, ondanks de vele aandacht in de media, niet 

sluitend. 
11. Een AIO zou zich een hoop ellende besparen door een DTP’er de lay out van 

het proefschrift te laten verzorgen. 
 
 

 
 

 


