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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 'Production of dimethylsulfoniopropionate and 

dimethylsulfide in marine intertidal sediment ecosystems'. 

• Fluxen van DMS vanuit microbiële matten in mariene getijdegebieden naar de 
atmosfeer zijn over het algemeen laag vergeleken met fluxen van DMS vanuit 
zeeën en oceanen. Verstoringen, zoals osmotische shocks, kunnen leiden tot een 
tijdelijk verhoogde emissie van DMS naar de atmosfeer. 
Dit proefschrift 

• Tevens zouden microbiële mattenkloppers een grotere uitstoot van DMS naar de 
atmosfeer kunnen veroorzaken. 

• De waargenomen produktie van DMSP door een zoetwateralg in het meer van 
Galilee {Gmzburget al. (1998) Environ Sa Tecbnol 32:2130-2136), suggereert dat het 
selectieve voordeel van DMSP-produktie voor algen niet beperkt is tot de 
beschermende functie van DMSP als osmoprotectant. 

• Het meten van DMS na alkalische hydrolyse van monsters is geen exacte 
bepaling van de hoeveelheid DMSP in die monsters. 

• Stikstoflimitatie heeft niet in alle gevallen een verhoogd DMSP-gehalte tot 
gevolg. 
Dit pmefschnfu Keiler et al. (1999) Mar Biol 135:237-248 en 249-257 

• De produktie van DMSP door mariene algen bepaalt wel de potentiële maximale 
hoeveelheid DMS die gevormd kan worden, maar lijkt vaak geen grote invloed te 
hebben op de daadwerkelijke flux van DMS naar de atmosfeer. 
Dit proefschrift; Dacey et al. (1998) Deep-Sea Res 145:2085-2104; Simó & Pedrós-Alió 
(1999) Nature 402:396-399 

• Het peer-review systeem dat door wetenschappelijke tijdschriften wordt 
gehanteerd voor de beoordeling van artikelen, verhindert niet dat in sommige 
artikelen fouten staan die kunnen leiden tot een verkeerde interpretatie van 
gegevens, wanneer naar deze artikelen wordt gerefereerd. 
Iversonetal. (1989) Lmmd Oceanog-34:53-67; Richards et al. (1994) Limnol Oceanogr 
39:562-572 

• Werken bij de UvA leidt niet tot een gevoel van verbondenheid met deze 
universiteit. 

• De aangekondigde 'hardere aanpak' van fietsers in Amsterdam doet vermoeden 
dat burgemeester Patijn zelf niet de fiets als vervoermiddel gebruikt. 

Stef van Bergeijk, augustus 2000 




