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Stellingen  
behorende bij het proefschrift van  

Jaap Bosma 
 

1. Diffusiecoefficienten in verdunde vloeistoffen kunnen goed 
geschat worden door de schattingen volgens de Stokes Einstein 
theorie en de vrije volume theorie bij elkaar op te tellen.  

J.C. Bosma en J.A. Wesselingh, Trans. IChemE, 77A, 325, 1999 

2. Flexibele polymeren diffunderen sneller door fiberstructuren 
dan eiwitten met dezelfde verdelingscoëfficiënt. 

3. Het ‘steric mass action’ formalisme stoelt op een inconsistent 
fysisch beeld. 

4. In de vergelijking van Ogston voor de verdelingscoëfficiënt 
van bolvormige molekulen in fiberstructuren kan de fiberfractie 
op een betere manier worden ingebracht dan in de literatuur 
gebeurt. 

5. Bij de beschrijving van de diffusie van polyionen met de 
Maxwell Stefan vergelijkingen moet er eigenlijk rekening mee 
worden gehouden dat de tegenionen dicht bij het polyion zitten. 

6. Teneinde het enthousiasme bij ontruimingsoefeningen te 
verhogen verdient het aanbeveling om tijdens de oefening 
hapjes en drankjes te serveren in de kantine. 

7. De NS kan haar betrouwbaarheid verhogen door vertraagde 
treinen stipt te laat te laten rijden (meestal hebben ze meer 
vertraging dan aangegeven). 

8. Er is een tijd voor produktiviteit en een tijd voor creativiteit. 

9. Het belangrijkste “produkt” van een promotie is de 
promovendus. 

10. Bij “eerwraak” op allochtone vrouwen is de culturele 
achtergrond eerder een verzwarende omstandigheid dan een 
verzachtende; vanwege hun zwakke sociale positie verdienen 
de slachtoffers namelijk extra bescherming van de wet. 

 



11. Als de groninger gemeenteraad ooit nog eens iets wil doen aan 
het veelvuldige door rood fietsen dan zal het veel helpen 
wanneer de stoplichten zo worden afgesteld dat fietsers minder 
vaak voor niks staan te wachten. 

12. Het is niet onrechtvaardig wanneer mensen die meer verdienen 
ook gemakkelijker ontslagen kunnen worden.  

13. Waar hard gewerkt wordt kan het niet altijd netjes zijn. 

14. Het bedenken van stellingen is makkelijker naarmate men meer 
bier op heeft. 

15. Het jaar nul heeft nooit bestaan, in tegenstelling tot het jaar ’00. 
16. De lang-contact regel bij het volleybal wordt slecht toegepast: 

meestal wordt er gekeken of de toegepaste techniek bij het 
spelen van de bal elegant genoeg is. 

17. Bij een promotie worden zelden stellingen aangevallen.  

18. Poedertechnologie is een stoffig vak. 
19. Een goede formulering is net zo belangrijk voor stellingen als 

in de farmacie. 

20. Als wit (bij het beste spel van zwart) bescheiden promoveert 
wint hij, anders wint hij niet.  

 
wit aan zet. 


