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Stellingen behorend bij het proefschrift 

Crystalline silicates in circumstellar dust shells 

door 

F.J. Molster 

1. Kristallijne silicaten in circumstellair stof zijn, in tegenstelling tot amorfe silicaten, ijzerarm en 
magnesiumrijk. 
(Hoofdstuk 2,4,5,7,8) 

2. Een hoge fractie kristallijne silicaten duidt op de aanwezigheid van een circumstellaire stofschijf. 
(Hoofdstuk 6) 

3. De berekende spectrale piekposities van bolvormige kleine kristallijne silicaat deeltjes komen 
niet overeen met de waarnemingen. Hieruit mogen we concluderen dat kleine kristallijne silicaat 
deeltjes niet bolvormig zijn. 
(Hoofdstuk 2,3) 

4. AFGL4106 is een massief dubbelster systeem. 
(Hoofdstuk 3) 

5. De verschillen in de transmissie spectra van schijnbaar gelijksoortige kosmisch analoge stof-
monsters maakt duidelijk dat men het materiaal goed moet onderzoeken en beschrijven in 
publikaties. 
(Hoofdstuk 2,7) 

6. Het verschil tussen 99% en 100% zonsverduistering is een verschil van dag en nacht. 

7. De scholierendemonstratie van december 1999 en de overhaaste reaktie van de politiek is een 
goed voorbeeld van: "Stennis maakt macht". 

8. Arbeidsduurverkorting voor promovendi zonder compenserende contractverlenging, leidt bij 
gelijkblijvende kwaliteit van de proefschriften tot een sigaar uit eigen doos. 

9. Het feit dat de stelling "verduistering van geld en andere vervangbare zaken zal jure nostro in 
den regel niet strafbaar zijn" ' met succes verdedigd is, toont aan dat rechtsopvattingen niet 
universeel zijn, maar in de loop van de tijd veranderen. 
* Stelling XI behorende bij het academisch proefschrift Opzettelijke stranding in het Averij-Grosrecht door 

Frederik Adriaan Molster verdedigd op dinsdag 27 maart 1888 aan de Universiteit van Amsterdam. 

10. De term 'gedupeerde beleggers World On Line' gaat voorbij aan het speculatieve karakter dat 
een investering in dit bedrijf had. 



11. Zolang voor veel scholieren het alternatief voor school aantrekkelijker is dan school, behoort de 
overheid het behalen van een diploma te stimuleren, en niet te bagatelliseren door de leeftijd 
voor volledige leerplicht te verlagen. 

12. Er is een sterke correlatie tussen de lengte van de nacht en de dikte van de krant. Dit suggereert 
dat veel van wat in de krant opgeschreven wordt het daglicht niet kan verdragen. 

Amsterdam, 15 juni 2000 


