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Stellingenn behorende bij het proefschrift

Opticall observations of close binary systems with a compact component
1.. De massadonor in de dwergnova V485 Centauri heeft een laag waterstofgehalte.
(Hoofdstukken(Hoofdstukken 7 en 8 van dit proefschrift)
2.. Als de "intermediate polar" TV Col een precederende accretieschyf heeft, dan heeft het
mechanismee dat hiertoe aanleiding geeft geen stabiele klok.
(Hoofdstuk(Hoofdstuk 5 van dit proefschrift)
3.. De variaties in de gemiddelde optische helderheid van de "intermediate polar" TV Col zijn
hett gevolg van variaties in de snelheid waarmee de begeleider massa overdraagt.
(Hoofdstuk(Hoofdstuk 5 van dit proefschrift)
4.. De verdikking in de schijfrand die ontstaat op het punt waar de massastroom van de
begeleiderr de accretieschijf raakt kan gezien vanaf de compacte component in een nauwe
dubbelsterr een grote openingshoek beslaan.
(Hoofdstuk(Hoofdstuk t van dit proefschrift; Mason and Cordova 19S2, ApJ 255, 603)
5.. De kleine sprongen in helderheid ("glitches") die sommige "soft X-ray transients" vertonen
tijdenss de exponentiële helderheidsafname na een uitbarsting zyn het gevolg van verhitting
vann de begeleider door de röntgenstraling van de compacte component.
(Chen,(Chen, Livio and Gehrels 1993, ApJ 408, L5; Augusteijn, Kitulkers and Shaham 1993,
A&AA&A 279, LIS)
6.. Binnen 50 pc van de Zon is hoogstens 10% van alle aanwezige cataclysmische variabelen
geïdentificeerd. .
(Zie(Zie H. Dinhvber 1993, Ph.D. Thesis, Universitdt München)
7.. Een goede manier om nauwe dubbelsterren met een compacte component optisch te identificerenn is het zoeken naar sterren met kleine helderheidsvariaties.
(Hoofdstukken(Hoofdstukken 2, 5, 6, 7 en 8 van dit proefschrift)
8.. Het bepalen van een ephemeride is niet eenvoudig.
(Hoofdstukken(Hoofdstukken J, ^ en 5 van dit proefschrift)
9.. De in verband met racisme vaak gehoorde opmerking dat "zij" ook onderling discrimineren
toontt eens te meer aan dat "zij" net zo zijn als "wij".
10.. Emancipatie kan alleen dan plaatsvinden als men uitgaat van ongelijkheid. Uitgaan van
gelijkheidd in het algemeen doet geen recht aan de sociale, culturele en fysiologische verschillenn tussen (groepen van) mensen.
(Zie(Zie P. Govdfrooij 1994, proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
11.. Het leven is geen rubberboot.
(Vrij(Vrij naar James Schwarz)
Amsterdam,, 29 November 1994
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