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1. Meer dan de helft van alle landverdamping valt weer als regen op land (dit proefschrift).
2. Het kappen van bossen leidt tot minder neerslag.
3. Als er vanaf Marokko tot aan Guinee een vier kilometer hoge bergrug gebouwd zou
worden, zou op den duur de Sahara veranderen in een groen paradijs.
4. Het feit dat “negatieve” resultaten zelden worden gepubliceerd kan leiden tot een
verkeerd beeld van de werkelijkheid.
5. Het toekennen van subsidies op basis van onderzoeksvoorstellen is hetzelfde als
bij een voetbalwedstrijd vooraf punten toekennen aan het team dat, volgens “de
kenners”, de beste spelers, opstelling en tactiek heeft.
6. Het gebruik van niet-standaard afkortingen (NSA) is alleen handig voor de auteur
zelf, voor lezers die geconfronteerd worden met NSA is het irritant.
7. Het zou logischer zijn als in het Internationale Stelsel van Eenheden een kilogram
een gram zou heten.
8. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen zouden effectiever
bereikt worden middels het invoeren van evenlang ouderschapsverlof dan door
quota voor topvrouwen.
9. Een ieder die gelooft dat exponentiële groei voor altijd door kan gaan in een
eindige wereld is of een dwaas of een econoom (Kenneth Boulding, econoom);
duurzamer omgaan met natuurlijke hulpbronnen zou die illusie nog iets langer
laten voortduren.
10. Elk nadeel heb z’n voordeel (Johan Cruijff, voetballer); deze theorie geldt ook voor
klimaatverandering.

Deze stellingen worden opponeerbaar en verdedigbaar geacht en zijn als zodanig
goedgekeurd door de promotor prof. dr. ir. H. H. G. Savenije.
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1. More than half of all land evaporation returns as precipitation on land (this dissertation).
2. Cutting forests leads to less precipitation.
3. If a four kilometre high mountain range would be built from Morocco to Guinea,
this would eventually turn the Sahara into a green paradise.
4. The fact that “negative” results are rarely published may lead to a wrong image of
reality.
5. The awarding of subsidies based on research proposals is the same as giving points
beforehand at a football match to the team which has, according to “the experts”,
the best players, line-up and tactics.
6. The use of non-standard abbreviations (NSA) is only convenient for the author
himself, for readers who are confronted with NSA it is annoying.
7. It would be more logical if in the International System of Units a kilogram would
be called a gram.
8. Equal opportunities on the job market for men and women would be more effectively realised by introducing equal parental leave for both men and women than
by quota for women at the top.
9. Anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist (Kenneth Boulding, economist); a more sustainable use of natural resources would allow this illusion to persist for a bit longer.
10. All cons have there pros (Johan Cruijff, football player); this theory applies to climate change as well.

These propositions are regarded as opposable and defendable, and have been
approved as such by the supervisor, prof. H. H. G. Savenije, PhD, M.Sc.

