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STELLINGEN N 

i .. Het feit dat Model V en Model VI de interacties van Al, Fe en DOM in 
verschillendee bodemoplossingen goed beschrijven, geeft aan dat deze interacties 
voldoendee op generieke eigenschappen berusten om de resultaten van 
casestudiess te kunnen generaliseren (dit proefschrift). 

2.. Om verder inzicht in het proces van podzolering te krijgen, is onderzoek naar de 
snelheidd en omkeerbaarheid van interacties tussen Al, Fe en organische stof 
noodzakelijkk (dit proefschrift:). 

3.. De onderverdeling van organische stof in humines, humuszuren en fulvozuren is 
arbitrairr en suggereert ten onrechte dat het om drie geheel verschillende klassen 
stoffenn gaat (dit proefschrift). 

4.4. Het lijk t op het eerste gezicht verrassend dat er na toevoeging van Al- en Fe-
oplossingenn aan uitspoelingshorizonten, een duidelijke mobilisatie van 
organischee stof optreedt (dit proefschrift). 

5.. De acroniemen die gebruikt worden om organische stof te omschrijven zijn net 
alss Jim en Jamai: eventjes razend populair, maar voor je het weet is er weer een 
nieuww idool. 

6.. "Meten is zweten en dan nog niets weten" en "modelleren is creperen en dan nog 
nietss leren"; zodra deze vooroordelen overkomen worden, zal het onderzoek in de 
bodemchemiee in een stroomversnelling geraken (naar aanleiding van een 
discussiediscussie met dr. M.T. van Wijk). 

7.. Als onderzoekers echt in de filosofie van Popper geloofden, zou het beroep van 
wetenschapperr maar saai zijn; maar dit valt natuurlijk nooit te bewijzen. 

8.. Atheïsme is een religie als alle anderen, met haar eigen profeten en extremisten. 

9.. Degenen die het hardst roepen dat je anderen niet op hun uiterlijk moet 
beoordelen,, zijn vaak verbazingwekkend intolerant tegenover mensen in 
(mantel)pakk (naar aanleiding van een ingezonden brief in het Parool waarin 
eeneen lid van GroenLinks de conservatieve kledingkeuze van Femke Halsema 
afkeurt). afkeurt). 

10.. Het feit dat we in het Nederlands de woorden "hoe duur is dat?" gebruiken om 
naarr de prijs van een product te vragen, is tekenend voor onze 
kruideniersmentaliteit. . 

(Stellingenn bij het proefschrift The mobility of aluminium, iron and organic matter 
inin acidic sandy soils' van Boris Jansen) 




