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Stellingenn behorende bij het proefschrift 
Probingg low-mass X-ray binaries with X-ray timing 

1:: In de astrofysica kan niet aan het studie object gerommeld 
worden;; het is dus een pure wetenschap. 

2:: Theoretische modellen worden het meest beperkt door vóór-
gesteldee waarnemingen. 

3:: Quasi-periodieke verschijnselen voortkomend uit accretie op 
eenn zwart gat of een neutronen ster vertonen veel overeenkom-
sten.. Het magneetveld van de neutronenster is dus niet van 
belang. . 

4:: Het is frappant dat tot op heden het politieke belang van 
dee ontdekking van de sideband groter lijk t dan het wetenschap-
pelijke. . 

5:: Het is een onfortuinlijke samenloop van omstandigheden dat 
dee helderste bronnen de zwakste variatie spectra hebben. 

6:: Sterrenkundige kennis heeft veel maatschappelijke toepas-
singen. . 

7:: Alleen bij zeer grote inspanning zijn leeftijd en mogelijk-
hedenn evenredig. 

8:: De Citroen DS is een bewonderingswaardige poging het be-
gripp schoonheid in een voorwerp te vatten. 

9:: Studeren zou hand-in-hand moeten gaan met persoonlijke 
ontplooiing. . 

10:: Ironie is ook een wapen tegen terrorisme. 

11:: Zogenaamde "running-gags" bevorderen de samenhang in 
eenn groep. 




