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Stellingen Stellingen 

behorendee bij het proefschrift 

X-rayX-ray and Optical Observations of Black-Hole X-ray Transients 

1.. De variabiliteit van de röntgenflux van GRO J1719-24 gedurende de uitbarsting in 1993 
kann beschreven worden door één proces waarvan de karakteristieke tijdschaal afneemt, 
maarr waarvan de mate van variabiliteit gelijk blijft . 
(Hoofdstukk 2 van dit proefschrift) 

2.. De kanonieke anticorrelatie tussen de break frequency en de power density bij deze fre-
quentie,, zoals waargenomen in de power density spectra van Cyg X-l en andere BHCs, 
iss niet aanwezig in de power density spectra van GRO J0422+32. 
(Hoofdstukk 4 van dit proefschrift) 

3.. De röntgendubbelster GRO J1655-40 bevat een zwart gat. 
(Hoofdstukk 7 van dit proefschrift) 

4.. Onwaarschijnlijk kleine foutenmarges worden beter gewaardeerd dan een reële schatting 
vann de onnauwkeurigheid. 
(ziee Orosz & Bailyn (1997) en Hoofdstuk 7 van dit proefschrift) 

5.. Het is lastig navigeren in een multi-dimensionale x2 ruimte. 
6.. De Very Large Telescope maakt dat Astronomy &Astrophysics gelezen zal worden. 
7.. Hoewel een goed geoliede publiciteitsmachine ook in de wetenschap van onschatbare 

waardee is, schetst de uitspraak 'Helaas vergt het tegenwoordig de communicatieve vaar-
dighedenn van een autoverkoper om in de academische wereld te overleven.' een onjuist 
beeld. . 
(ziee S. Bais, in de Volkskrant, 28 maart 1998) 

8.. Het gemak waarmee de media extreme meteorologische omstandigheden en verschijnse-
lenn van natuurgeweld relateren aan *E1 Nino' en 'La Nina', stelt vele wetenschappers voor 
eenn raadsel. 

9.. De kabinetsformatie van 1998 toont aan dat tijdens een stoelendans de kwaliteiten van de 
deelnemerss ondergeschikt zijn aan de waarde van de zetels. 

10.. Het aanbrengen van strips op armen en benen, zoals geïntroduceerd tijdens de Olympische 
schaatswedstrijdenn in Nagano, heeft voornamelijk effect tussen de oren. 

11.. De zon schijnt! 
(ziee M.H.M. Heemskerk, proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 1994) 

Amsterdam,Amsterdam, 20 oktober 1998 FrankFrank van der Hooft 




