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Stellingen behorende bij het proefschrift

Olfaction in houseflies
morphology and electrophysiology

Frits Kelling
6 april 2001

1. Het gebruik van geuren zal de aantrekkingskracht van vallen voor huisvliegen
vergroten en daarmee de bestrijding van huisvliegenplagen sterk verbeteren.

2. Door het geringe geslachtsdimorfisme van de reukorganen en het geringe
verschil in geurgevoeligheid tussen mannetjes en vrouwtjes huisvliegen, is het
aannemelijk dat beiden door dezelfde geuren worden aangetrokken of afgestoten.

3. Een vlieg gebruikt zijn antennen om zich olfactorisch te oriënteren en zijn
palpen alleen voor het beoordelen van het voedsel waar hij al heen gevlogen is.

4. In tegenstelling tot de verwachting dat de aanwezigheid van een
achtergrondgeur het detectievermogen van huisvliegen voor nieuwe
(aantrekkelijke of afstotende) geurprikkels vermindert, kan deze het
detectievermogen zelfs verhogen.

5. Een gepulseerde afgifte van geuren wordt beter waargenomen door vliegen en
is effectiever om vliegen te lokken dan een constante geurafgifte.

6. Je vangt meer vliegen met stroop èn azijn.

7. Universiteiten dienen te beschikken over een statistische dienst, gekwalificeerd
in modern, geavanceerd onderzoek en consulteerbaar door iedere onderzoeker.

8. Het zou beter zijn, zowel in het kader van kostenbesparing (aanlegkosten,
brandstof verbruik en bulktransportsnelheid) als van milieuvervuiling (minder
CO2-uitstoot en landschappelijke aantasting) om het vrachtvervoer in Nederland
meer door de binnenvaart dan door vervoer over weg of spoor (Betuwelijn) te
laten verlopen.

9. Asielzoekers moeten niet op kosten van de samenleving werkeloos gehouden
worden, maar ze dienen werk te kunnen verrichten. Dat betekent
maatschappelijke winst.

10. Gezien het feit dat vrouwen hun beroep bij voorkeur in de mannelijke vorm
vermelden (psycholoog, directeur, kunstenaar etc.) ligt het voor de hand om
voortaan feminisme hominisme te noemen.



11. Om het risico van Legionella besmettingen volledig uit te sluiten zou men
over moeten gaan op het houden van Flora’s met enkel droogbloemen.

12. Het toonbereik van de fagot in de huidige muziekliteratuur is beduidend
uitgebreid door Strawinsky.

13. Mensen die menen dat alleen met het spelen of beluisteren van symfonische
muziek een mooie tijd verstrijkt, stellen zich onvoldoende open om de
verademing van blaasmuziek te beleven.

14. Gezien de vele dwarsliggers is de NS het spoor bijster wat betreft service en
prestatie.

15. Eigen kinderen verhogen zowel de levensvreugde als de werkdruk.


