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Stellingenn behorende bij het proefschrift
"Modelss of Interacting Binary Stars"
1.. Het door Sawada et al. 1n hun numerieke bereklngen gevonden effect
datt de hoge effectieve viscositeit 1n accretieschijven In dubbelsterren
hett gevolg 1s van door de begeleider geïnduceerde spiraal schokken
verdientt meer aandacht dan het tot nu toe heeft gekregen.
Sawadaa et al. 1985, HNRAS 219, 75
2.. Een niet verwaarloosbare fractie van het aantal planetaire nevels Is
bijj het ontstaan beïnvloed door het feit dat de reus die zijn omhulsel
verliest,, onderdeel uitmaakt van een dubbelster.

3.. De conclusie van Matsuda et al. dat accretie van impulsmoment door
eenn neutronenster uit de sterrenwlnd van een begeleider zowel spln-up
alss spin-down kan veroorzaken, zelfs als de sterrenwlnd azlmuthaal
symmetrischh 1s, 1s gebaseerd op een onjuiste veronderstelling.
Matsudaa et al., preprint Kyoto University
4.. Het aanduiden van met elkaar 1n contact gekomen supernovarestanten
alss "tunnels" gevuld met heet gas, heeft bij veel mensen aanleiding
gegevenn tot een verkeerd beeld van de structuur van het interstellaire
medium. .
D.P.. Cox and B.W. Smith, 1974, Ap. J. 189, L105
5.. Een analytische oplossing van een fysisch probleem verschaft niet
altijdd meer Inzicht dan een numerieke oplossing.

6.. Sterrenkunde en bergbeklimmen hebben met elkaar gemeen dat zij wel
degelijkk een bepaalde romantiek in zich dragen, maar dat deze in de
dagelijksee praktijk ver te zoeken valt.

7.. Het opleggen van de feitelijke dienstplicht aan één bepaalde groep
Nederlanderss is een historisch gegroeide, maar naar huidige maatstaven
onacceptabelee vorm van rechtsongelijkheid.

8.. Christelijke politiek 1s principieel ondemocratisch, aangezien zij,
alss zij haar grondslagen serieus neemt, nooit de volkswil zal kunnen
aanvaardenn als deze 1n tegenspraak 1s met 1n de Bijbel vastgelegde
regels. .

9.. Het 1s didactisch niet verantwoord om studenten bij het vak
practlschee numerieke wiskunde uitsluitend gebruik te laten maken van
kant-en-klaree routines uit een numerieke bibliotheek.

10.. Een weerkaart van het gehele noordelijk halfrond verschaft veel meer
Inzichtt dan een kaart die slechts Europa of zelfs alleen de nabije
omgevingg van Nederland weergeeft.
H.H.. Lamb, "Climate, Present, Past and Future", Methuen Press
11.. Gezien de mate waarin de sociaal-economische voorspellingen van het
Centraall
Planbureau
1n het verleden zijn uitgekomen 1s het
verbazingwekkendd hoeveel aandacht er in de media aan besteed wordt.

Marthljnn de Kool

Amsterdam,, 3 juni 1987
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