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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

D u stt and Ion ized Gas in Elliptical Galaxies 

1.. Een "globale" — diffuus in de interstellaire ruimte verdeelde — stofcomponent is aan-
wezigg in ieder elliptisch sterrenstelsel. 

(hoofdstuk(hoofdstuk 6 van dit proefschrift) 

2.. Het "hoge-snelheidssysteem" in het vreemde elliptische sterrenstelsel NGC 1275 be-
weegtt zich momenteel*  door het "lage-snelheidssysteem" heen met een relatieve snel-
heidd van circa 3000 kms"1 . 

(hoofdstuk(hoofdstuk 2 van dit proefschrift) 

**  d.w.z., zo lang geleden dat wij het nu zien 

3.. De invloed van diffuus verdeeld stof op de radiële kleurgradiënt in elliptische sterren-
stelselss wordt ten onrechte meestal niet in overweging genomen. 

(hoofdstuk(hoofdstuk 6 van dit proefschrift) 

4.. Veel auteurs van recente artikelen over koelstromen ("cooling flows") in röntgenstra-
lendee elliptische sterrenstelsels schenken te weinig aandacht aan de implicaties van de 
aanwezigheidd van (verhit) stof in deze objecten. 

(hoofdstuk(hoofdstuk 6 van dit proefschrift) 

5.. Uit analyse van de waarnemingen van de ROSAT satelliet, die de gehele hemel heeft 
afgezochtt naar zgn. zachte röntgenstraling, zal blijken dat elliptische sterrenstelsels met 
grote,, regelmatig gevormde stofbanden geen zgn. halo's van heet gas bevatten. 

(hoofdstuk(hoofdstuk 5 van dit proefschrift) 

6.. De prijs-prestatieverhouding van de reparatie van de Hubble Space Telescope is onver-
gelijkbaarr met die van het Lucy-Richardson algorithme. 

(Zie(Zie M.H.M. Heemskerk, 1994, proefschrift, Universiteit van Amsterdam) 

7.. Ter voorkoming van vervreemding van — al dan niet bewerkte — wetenschappelijke 
gegevenss zouden deze niet op media met een commerciële waarde (zoals b.v. Video-8 
cassettebanden)) moeten worden opgeslagen. 

8.. Verregaand bezuinigen op het onderwijs impliceert een verlaging van het opleidings-
niveau.. De regering zou zich de lange-termijn implicaties van dit effect beter moeten 
realiseren. . 

9.. Emancipatie kan alleen dan plaatsvinden wanneer men uitgaat van gelijkheid. Men 
bereiktt dit niet door zich af te zetten met een denigrerende, defensieve of agressieve 
houdingg t.o.v. de andere groep. 

10.. Opgeloste bronnen zijn moeilijker oplosbaar dan onopgeloste bronnen. 

Amsterdam,, 3 mei 1994 Paull  Goudfrooij 




