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Stellingen behorende bij het proefschrift van Gerard Bosscher

Als in copolymerisatiesystemen met monomeren 1 en 2, monomeer 2 niet kan
homopolymeriseren wil dat nog niet zeggen dat dan ook geldt dat r2 = r'2 = 0.
R. Mao and M. B. Huglin, Polymer 35, 3525 (1994)

Sterische hinder in monomeren bevordert soms polymerisatie.
S. Kobatake and B. Yamada, Macromolecules 28, 4047 (1995)

De bewering van R. Mao et al. dat IR, NMR en UV niet gebruikt kunnen worden om de
samenstelling van een onoplosbaar polymeer te bepalen doet groot onrecht aan de
mogelijkheden die deze technieken bieden.
R. Mao, Y. Liu, M. B. Huglin and P. A. Holmes, Macromolecules 28, 6739 (1995)

Als de auteurs een even grote mate van zorgvuldigheid hebben betracht bij het uitvoeren van
hun experimenten als de beschrijving daarvan in hun ‘experimental part’ dan kan men beter
geen al te grote waarde hechten aan de gepubliceerde resultaten.
H. Wu and D. Ke, J. Appl. Polym. Sci. 61, 1351 (1996)

Een ‘Iron Man’-deelnemer is niet van staal.

Gezien de hoeveelheid ziekteverwekkende bacteriën in kippenvlees is het aan te bevelen om bij
de produktinformatie de volgende waarschuwing te vermelden: eten kan de gezondheid ernstige
schade toebrengen.

Computers maken het de mens gemakkelijk maar ook heel moeilijk.

Ook op de ‘digitale snelweg’ sta je regelmatig in de file.

Open rijden is een verfrissende ervaring.

Groningen, 24 januari 1997

Gerard Bosscher
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Don't wait 'till you have a garden
to grow life's favourite flowers
Friendship blossoms not in soil
but in happy well spent hours

Ursula Massyn
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List of cyclotriphosphazene derivatives described in this Thesis
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