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Stellingenn behorende bij het proefschrift XLMS3D: Cross-linking 
andd Mass Spectrometry for Protein Structure Elucidation. 

I I 
Dee nauwkeurigheid van Khorana en medewerkers bij de interpretatie is geringer dan de 
nauwkeurigheidd van hun gepubliceerde meetgegevens. 
(Caii  et al, PNAS 98:4877; Itoh et al, PNAS 98:4883) 

II I 
Eenn label kan het beste worden ingebouwd in de te onderzoeken stof. 
(Mullerr et al, Anal Chem 73:1927; hoofdstuk 4 van dit proefschrift) 

II I I 
a.. Pas als de onzin waarmee genomics en proteomics het zicht op de werkelijkheid hebben 
vertroebeldd is weggewied, zal blijken welke bijdrage ze leveren aan onze kennis over de 
chemiee van het leven. 

b.. De voortgang van de wetenschap is niet gebaat met het definiëren van nieuwe gebieden 
eindigendd op -omics die slechts tot differentiatie en niet tot integratie leiden. 

rv v 
Bijj  het streven de levende cel te berekenen dringt zich de vraag op wanneer dit doel tot op 
dee helft zal zijn genaderd. 

V V 
Ookk bij het werken met geavanceerde apparatuur blijf t de instelling van de onderzoeker 
belangrijkerr dan die van het instrumentarium. 

VI I 
Hett verdient aanbeveling om studenten niet alleen te leren hoe onderzoeksresultaten te 
presenteren,, maar ook hoe te luisteren. 

VI I I 
Alss begeleiders en promovendus een idee hebben wat het onderwerp zal zijn, is het best 
mogelijkk een promotie in driejaar af te ronden. 

VII I I 
Inn de huidige discussie over wachtlijsten in de gezondheidszorg wordt het heilzame effect van 
wachtenn op een consult onderschat. 

IX X 
Menselijkee wreedheid is een nauwkeuriger omschrijving dan onmenselijke wreedheid. 

X X 
Democratiee is de knoet die nodig is om hen die niet sterk genoeg zijn voor anarchie in toom 

tee houden. 




