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Stellingen

1. Voor een eindige F-plurisubharmonische functie u op een
plurifijn domein U geldt dat (ddcu)n = 0 dan en slechts
dan als u F-lokaal F-maximaal is buiten een pluripolaire
verzameling.
Zie: Dit proefschrift, pagina 46.

2. Zij (fn) een rij automorfismen van C2 waarvoor geldt dat

C||z|| ≤ ||fn(z)|| ≤ D||z||

voor alle z ∈ B(0, 1) en alle n ∈ N, waarbij 0 < C < D <
1. Als D11/5 < C, dan is het aantrekkend basin Ω(fn)

biholomorf aan C2.
Zie: Dit proefschrift, pagina 50.

3. Als de lineaire delen van bovenstaande functies fn di-
agonaal zijn, geldt de conclusie Ω(fn)

∼= C2 ook indien
D3 < C.
Zie: Dit proefschrift, pagina 50.

4. Zij F : (z, w) 7→ (f(z, w), g(w)) een polynomiaal scheef pro-
dukt en veronderstel dat 0 = g(0) een aantrekkend vast
punt is, met bijbehorend aantrekkend basin Bg. Als we
bovendien aannemen dat het polynoom p(z) = f(z, 0) sub-
hyperbolisch is, dan bestaan er geen wandering Fatou com-
ponenten van F binnen het basin Bg.
Zie: H. Peters, I.M. Smit, Fatou components of attracting skew prod-

ucts, preprint, arXiv:1508.06605.



5. Er bestaat een uniforme constante C > 0 waarvoor het
volgende geldt: Zij f :D → D een propere holomorfe af-
beelding van graad d, en R ⊆ D een deelverzameling met
Poincaré oppervlakte A. Als d · A1/2d < 1/8, dan is de
Poincaré oppervlakte van f−1(R) hoogstens Cd3A1/d.
Zie: Dit proefschrift, pagina 112.

6. “Het is gemakkelijk in te zien dat” is te vaak een eu-
femisme voor “Ik heb geen zin om uit te leggen dat”.

7. Een korte en bondige binaire vraag over een maatschap-
pelijk probleem is zelden welgedefinieerd.
Zie bijvoorbeeld de Stemwijzer of een verkiezingsdebat.

8. Bij een discussie over fietshelmverplichting moeten ook
voetgangershelmen en automobilistenhelmen in de verge-
lijking worden opgenomen.

9. Mijn kat Lotje en haar vacht vormen een levend bewijs
van de Banach-Tarski paradox.


