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Amersfoort,, 10 september 2001 J.L.L.. Voute 

Stellingen n 

behorendee bij het proefschrift 

Thee many shapes of Giant Pulses 

11 Waarnemingen aan gigantische pulsen (GPs) van de Crab pulsar lieten tot nu toe zien dat 
dezee zeker tot enkele honderden keren sterker zijn dan de gemiddelde puts. De 
waarnemingg van een GP die vijfhonderdduizend keer sterker is, maakt dat deze verhouding 
mett drie orden van grootte moet worden bijgesteld [4.3.2.3 van dit proefschrift]. 

2.. De verdeling van de intervallen tussen de aankomsten van GPs van de Crab pulsar is 
negatieff  exponentieel [4.3.2.4 van dit proefschrift]. 

3.. Voor een gegeven GP van de Crab pulsar hangt het tijdsinterval sinds de aankomst van de 
vorigee GP, noch het interval tot de volgende GP, af van de grootte van die GP [4.3.2.3 van 
ditt proefschrift]. 

4.. Het gelijktijdig waarnemen van GPs van de Crab pulsar op drie goed uiteenliggende 
hemelfrequentiess op WSRT met PuMa, blijkt een goed middel om de spectrale index van 
hett gemiddeld ontvangen vermogen van die GPs te bepalen [4.3.3. van dit proefschrift], 

5.. Er zijn geen aanwijzingen dat de tijdsduur van een GP van de Crab pulsar langer is dan de 
duurr van een omwenteling (-33.5 ms) van die pulsar [4.3.2.4 van dit proefschrift]. 

6.. De onzinnige bewering "de uitzondering bevestigt de regel" had "de uitzondering stelt de 
regell  op de proef' zullen zijn wanneer in "the exception proves the rule" het woord 
"proves""  goed vertaald was. 

7.. Het is opmerkelijk dat zelfs veel Bèta's menen dat een spiegel links en rechts omdraait. 
8.. Bramen langs een veelbelopen pad worden altijd onrijp gegeten. 
9.. Nu jagen niet meer vanzelfsprekend is, is het voor veel jagers maar moeilijk wennen dat 

zijj  nu zelf onder vuur zijn komen te liggen. 
10.. Een verre vriend is beter dan een slechte buur [uit eigen ervaring]. 
11.. Om de wetenschap(per) een meer menselijk gezicht te geven, worden in toenemende mate 

geestigg bedoelde, maar vaak wat dom aandoende, stellingen bij proefschriften opgenomen. 
Dezee stelling is daar geen voorbeeld van. 

12.. De spanning rond het afronden van een proefschrift is goed te beheersen middels de 
zorgenn van een liefhebbende partner en een strikt dieet van adrenaline en slaapgebrek, 
afgewisseldd met alcohol en muziek van J.S. Bach. 

13.. Aan het gezicht van de meeste joggers kun je zien dat wat ze doen niet goed voor ze is. 
14.. AJ het openbare vervoer zou gratis moeten zijn, maar de farce van de Nederlandse 

Spoorwegenn van de afgelopen maanden wilde men toch voor geen geld missen, 
15.. De uitdrukking "there is always another last bug" is logisch gesproken niet waar, maar in 

dee praktijk van het programmeren opvallend vaak van toepassing. 
16.. Onjuiste pointers in C programma's veroorzaken boodschappen als "Segmentation error" 

enn onvoorspelbaar gedrag, in zeker 99 van de 10 
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