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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Sponge-coral interactions on Caribbean reefs 

van Lisanne Aerts. 

1) Overgroei van koralen door sponzen is niet gerelateerd aan de mate van 

vervuiling van het zeewater. 

Contra Rützler & Muzik (1993) 

2) Sponzen die toxische metabolieten bezitten gebruiken deze voornamelijk om hun 

positie op het substraat te handhaven in plaats van ruimte te veroveren. 

Contra Jackson & Buss (1975) 

3) Overgroei van koralen door sponzen wordt niet zozeer veroorzaakt door toxische 

stoffen alswel door snelle lineaire groei. 

Dit proefschrift 

4) Het feit dat laboratoriumexperimenten vaak moeilijk vertaalbaar zijn naar de 

situatie in het veld, betekent niet dat ze overbodig zijn. 

5) Agressie van sponzen ten aanzien van koralen neemt toe naarmate de koraal

bedekking toeneemt. Dit is ook toepasbaar voor mensen, hoe hoger de 

bevolkingsdichtheid, hoe groter de criminaliteit. 

6) Het is niet mogelijk te generaliseren over de belangrijkheid van sponzen als 

ruimteconcurrenten op het rif: de concurrentie mechanismen, en daaraan 

gerelateerd succes, van sponzen zijn te variabel van soort tot soort. 

Dit proefschrift 

7) Beschadiging van koraalkolonies dichtbij de rand maakt het koraal kwetsbaar voor 

overgroei door sponzen. 

Dit proefschrift 

8) Gezien het toenemende aantal duikers en de afnemende duur van de opleiding is 

een ecologisch verantwoord duiktoerisme praktisch ondenkbaar. 

9) Het feit dat het menselijk ras verstandelijke vermogens heeft maakt dat hij domme 

dingen doet. 



10) Voor biologen is het gegeven dat studeren en promoveren een investering zou 

zijn voor de toekomst al lange tijd niet actueel meer. De invoering van het 

beurzenstelsel voor AIO's maakt het er niet beter op. 

11) Discriminatie van Nederlanders die op de Nederlandse Antillen werken is een 

politiek verschijnsel. 
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Prof. Dr. P.A.W.J. de Wilde 
Dr. A.M. Breeman 
Dr. W.H. de Weerdt 
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"In the end we will conserve 
what we love and respect. 

We will love and respect 
only what we understand. 

We will understand only 
what we are taught or 

allowed to experience." 

Anon 
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