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Stellingen 

1. Licht is onzichtbaar. 

2. Het is niet mogelijk om de temperatuur van een zwarte straler vast te 
stellen met behulp van alleen maar een spectrometer als de spectrale 
respons van de spectrometer niet nauwkeurig bekend is. 

2b. Met twee zwarte stralers van verschillende temperatuur kan het wel, 
althans in principe. 

3. Zeer sterk absorberende materialen zijn niet zwart, maar spiegelend. 

4. Het multiplexvoordeel van een Fourier-transform spectrometer gaat 
verloren als het te meten spectrum breed is. 

5. Terugstrooingsmetingen aan fotonische kristallen zullen vergelijkbare 
resultaten geven als metingen aan wanordelijke materialen: een 
terugstrooikegel, maar met een aangepaste diffusieconstante (volgens 
de ruimtehoek van de stopbanden) en verminderde indringdiepte van 
de inkomende bundel (vanwege de attenuatielengte in de stopband). 

6. Als de losse snaren van een viool zuiver gestemd zijn kunnen de 
flageoletten toch vals klinken. 

7. De kans dat je een greep op een viool zuiver speelt is groter als je van 
te voren weet hoe de noot zal klinken. 

8. Wat betreft de arbeidsduur (arbeidsduurverkorting) kan de Industriële 
Revolutie nauwelijks een revolutie genoemd worden. 

9. Bij afwezigheid van geometrische overwegingen geldt de vuistregel dat 
deuren van publieke ruimtes naar buiten, en deuren van private ruimten 
naar binnen open gaan. Bij ontstentenis van duidelijke vingerwijzingen 
(zoals deurposten) leidt schending van deze regel steevast tot 
vergissingen. 

10. Het is wel degelijk mogelijk om een ei te koken in een magnetron, als 
men maar voorzichtig te werk gaat. 
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Cover: colloidal crystals of silica-1 spheres in deionized water, 
illuminated from the back, and magnified about 120x. 

The radius of the spheres is 138 nm. 
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