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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Disorder in Entropie Solids: 

• Bij de productie van colloïdale kristallen voor fotonische materi
alen moet de groottedistributie van de colloïden onder controle wor
den gehouden om ervoor te zorgen dat er niet teveel interstititiëlen 
ontstaan. 
Hoofdstuk 6 van dit proefschrift 

• Hoewel de fec en hep stapelingen van harde-bollen kristallen vrijwel 
dezelfde thermodynamische eigenschappen hebben, verschillen de 
elastische constanten van deze kristallen aanzienlijk van elkaar. 
Hoofdstuk 4 van dit proefschrift 

• De relatieve afstand tussen [111] lagen in het hep kristal is afhanke
lijk van de dichtheid en gaat van 10~4 bij het smeltpunt tot 0 bij de 
dichtste pakking. 
Hoofdstuk 4 van dit proefschrift 

• De hoge-dichtheid kristallijne fase van een systeem van harde vijf-
hoeken is te vergelijken met de gestreepte fase van de elastische 
anti-ferromagneet. 
Hoofdstuk 8 van dit proefschrift 

• Simulaties van twee-dimensionale vast-vloeistof overgangen wor
den bemoeilijkt door het feit dat lokaal de vaste stof bijna niet ver
schilt van de vloeistof. 
Hoofdstuk 7 en 8 van dit proefschrift 

• Het is aan de hardware-eisen van moderne computerspellen te danken 
dat de wetenschap nu een grote hoeveelheid goedkope rekenkracht 
tot haar beschikking heeft in de vorm van PC-clusters. 

• Integratie is niet assimilatie. 

• Een voortdurende bron van onbegrip tussen Europeanen en Amerika
nen is dat in de Verenigde Staten simpelheid als een deugd wordt 
gezien. 



• De huidige copyright-wetgeving heeft meer te maken met het in 
stand houden van verouderde bedrijfstakken dan met het daadwer
kelijk beschermen van de rechten van auteurs. 


