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11 Het grote belang van bodemfauna in de afbraak van litter ligt met 

namee in haar faciliterende rol voor bacteriën en schimmels (Dickinson 

andd Plugh, 1974; dit proefschrift). 

22 De activiteit van schimmels onder zuurstofloze condities is hoger dan 

tott nog toe is aangenomen (Wainwright et al., 1994). Een aanwijzing 

hiervoorr is de activiteit van schimmels in het mesophylle weefsel van 

nagenoegg intacte naalden (dit proefschrift). 

Dee aanwezigheid van grote zuurstofgradiënten in sparrennaalden leidt 

tott een zonering van micro-habitats voor bacteriekolonies en draagt 

daarmeee bij aan de diversiteit van bacteriesoorten in bosbodems 

(Broekk et al., 1997 Biology of Microorganisms; dit proefschrift). 

-- Afbraak van litter in een incubatie-experiment onder "aërobe 

omstandigheden"" gebeurt voor een belangrijk deel via anaërobe 

processen. . 

Dee produktie van broeikasgassen in de strooisellaag dient expliciet 

beschrevenn te worden in modellen die gebruikt worden om de effecten 

vann wereldwijde klimaatveranderingen te berekenen (dit proefschrift). 

66 Vanwege de grote zuurstofgradiënten in sparrennaalden dient 

onderzoekk naar de microbiële activiteit in situ gedaan te worden (dit 

proefschrift). . 

77 De elektromagnetische straling afkomstig van zenders voor radio en 

telecommunicatiee beïnvloedt het menselijk lichaam; de lichamelijke 

enn mentale belasting van deze straling dient onderzocht te worden. 

Proefpersonenn die in medicijntests genezen door het "placebo-effect" 

zoudenn met hoge prioriteit medisch onderzocht moeten worden, om uit 

tee zoeken of hun spontaan ontwikkelde lichaamseigen afweerstoffen te 

reproducerenn zijn. 

Hett dragen van naaldhakken is te vergelijken met het afbinden van 

vrouwenvoetenn in het Oude China en komt de emancipatie van de 

vrouww niet ten goede. 

Echtee wijnliefhebbers drinken geen witte wijn. 

(citaatt wijnsnob in eerste klas coupé, traject Amsterdam-Delft). 
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