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Samenvatting 

 

                     

 

 

Elektronische en vibrationele spectroscopie vormen krachtige vergrootglazen 

waarmee we vanuit de macroscopische wereld kunnen inzoomen naar moleculaire 

dimensies. De banden die in UV/Vis en IR spectra worden waargenomen zijn 

geassocieerd met overgangen tussen discrete niveaus, die op hun beurt weer uniek 

gerelateerd zijn aan het molecuul, en daarmee een directe weerspiegeling zijn van 

submoleculaire eigenschappen. Op deze manier kunnen ze beschouwd worden als 

vingerafdrukken op een atomaire schaal van eigenschappen zoals conformationele en 

elektronische structuur, maar dienen ze tegelijkertijd als probe om dynamische processen 

te kunnen volgen. Het is daarom niet verwonderlijk dat dit soort spectroscopieën in veel 

wetenschapsgebieden en technologische toepassingen de primaire hulpmiddelen zijn. 

Hoe mooi het voorafgaande ook moge klinken, de harde realiteit is dat onder 

normale experimentele omstandigheden spectra zoveel banden bevatten dat slechts een 

heel klein gedeelte van de potentieel aanwezige informatie eruit gehaald kan worden. Eén 

van de grote uitdagingen die de moleculaire spectroscopie dan ook continu aangaat is om 

de hoeveelheid bruikbare informatie te vergroten door het ontwerpen van nieuwe 

experimentele technieken die de spectrale complexiteit kunnen reduceren. Een gedeelte 

van de experimentele inspanningen hebben zich gericht op het verminderen van de 

moleculaire heterogeniteit bij aanvang van een spectroscopische meting door de interne 

temperatuur van moleculen te verlagen. Een ander gedeelte van de aanpak heeft zich 

gericht op het elimineren van de verstorende invloed van interacties tussen het molecuul 

waarin men geïnteresseerd is en zijn omgeving door geïsoleerde moleculen te bestuderen. 

En natuurlijk is de ontwikkeling van de laser zo’n 50 jaar geleden van doorslaggevend 

belang geweest voor de moleculaire spectroscopie omdat het de aanvang van een tijdperk 

inluidde waarin licht gegenereerd kon worden met spectrale eigenschappen en een 

tijdsafhankelijkheid die door de gebruiker bijna willekeurig gespecificeerd konden 

worden. Tijdens de afgelopen decennia is hoge-resolutie laserspectroscopie dan ook één 

van de meest effectieve instrumenten geworden om de fysische en chemische 

eigenschappen van kleine en middelgrote moleculen te bestuderen. Hoge-resolutie 

spectroscopie aan grotere en aan geladen moleculen is nog steeds een aanzienlijke 

uitdaging, maar eentje die in dit proefschrift wordt aangegaan door vloeibare helium 

nanodruppels te gebruiken om moleculen af te koelen en te isoleren. Afgezien van helium 

nanodruppel spectroscopie worden er in dit proefschrift ook de meer traditionele 

moleculaire bundel methodes gebruikt om de fotofysica en fotochemie van moleculen te 
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bestuderen die een belangrijke rol spelen in biologische of (nano)technologisch 

toepassingen. 

Hoofdstuk 1 geeft de achtergronden van de hoge-resolutie spectroscopie. Na een 

inleiding waarin ingegaan wordt op het belang van de hoge-resolutie spectroscopie, wordt 

een compact overzicht gegeven van de experimentele methodes die tegenwoordig 

gebruikt worden om hoge-resolutie spectroscopie te bedrijven. Verder wordt kort 

bediscussieerd hoe wetenschappers vandaag de dag het toepassingsgebied van hoge-

resolutie spectroscopie uitbreiden naar grote moleculaire systemen. 

In hoofdstuk 2 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de gebruikte 

experimentele opstellingen. Hierbij wordt speciaal aandacht gegeven aan de moleculaire 

bundel machine aan de Universiteit van Amsterdam omdat deze een aantal 

karakteristieken heeft die normalerwijs niet in soortgelijke spectrometers zijn ingebouwd. 

Om die reden wordt het aansturen en de operationele specificaties van de spectrometer 

ook in meer detail behandeld. In dit proefschrift wordt gebruik gemaakt van een breed 

scala aan multi-resonante multiphoton ionisatie technieken. Een belangrijk gedeelte van 

dit hoofdstuk is dan ook gewijd aan een overzicht en beschrijving van deze technieken. 

Het hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de helium nanodruppel opstelling die 

ontwikkeld is door de groep van Dr. Marcel Drabbels aan de Ecole Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL), en waarmee de onderzoeken beschreven in hoofdstukken 

4-6 end in hoofdstuk 9 zijn uitgevoerd. 

Energie en ladingsoverdracht liggen aan de basis van een groot gedeelte van de  

primaire processen in de natuur maar ook in technologische toepassingen. Lineaire π-

geconjugeerde polymeren hebben geleid tot de ontwikkeling van een grote 

verscheidenheid aan nieuwe materialen met aantrekkelijke elektronische en elektro-

optische eigenschappen. Vertakte π-geconjugeerde systemen daarentegen hebben 

aanzienlijk minder aandacht getrokken ondanks het feit dat een grote verscheidenheid aan 

spannende toepassingen bedacht kunnen worden. Hoofdstuk 3 beschrijft spectroscopische 

studies aan een prototypisch vertakt π-geconjugeerde systeem, 1,1’-difenyletheen. In dit 

hoofdstuk worden de grond en elektronisch aangeslagen toestanden van het neutrale 

molecuul en de grondtoestand van het positieve ion bestudeerd. Excitatie spectra laten 

uitgebreide vibrationele progressies zien die tot de conclusie leiden dat het molecuul in 

de eerste elektronisch aangeslagen singlet toestand (S1) de symmetrie verliest die het in 

de grondtoestand wel heeft. Als gevolg daarvan zijn de twee fenyl chromoforen niet 

langer equivalent. Kwantumchemische berekeningen stellen ons in staat om de 

veranderingen in de structuur te kwantificeren. Ionisatie van 1,1’-difenyletheen gaat ook 

gepaard met veranderingen in de structuur van het molecuul, maar de symmetrie blijft in 

dit geval wel behouden. Eén van de opvallende aspecten van het excitatiespectrum van 

1,1’-difenyletheen is de grote hoeveelheid aan intense vibronische banden ~1000 cm
-1
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boven de 0-0 overgang naar S1. Hiervan wordt geconcludeerd dat ze het gevolg zijn van 

de aanwezigheid van een conische intersectie tussen S1 en S2. 

In hoofdstuk 4 wordt een experimentele studie besproken aan het conformationele 

landschap van een moleculaire draad die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van 

een zogenaamd succinamide motief. Moleculaire draden met een dergelijk motief worden 

vaak gebruikt in moleculaire architecturen waarvan de afzonderlijke componenten niet 

covalent gebonden zijn, maar in elkaar grijpen. Dit soort architecturen vormen heden ten 

dage het uitgangspunt voor het construeren van ‘machines’ op moleculair niveau. 

Pogingen om de conformationele heterogeniteit van dit soort systemen te bestuderen zijn 

tot nu toe niet erg succesvol geweest, voornamelijk vanwege de grote conformationele 

flexibiliteit. In dit hoofdstuk laten we zien dat een resolutie tot het niveau van één enkele 

conformatie bereikt kan worden door afzonderlijke moleculen ‘op te lossen’ in helium 

nanodruppels. Dit is een opmerkelijke prestatie, eens te meer omdat de algemene ervaring 

tot nu toe is geweest dat conformationele flexibiliteit in helium nanodruppel 

spectroscopie leidt tot brede fonon zijbanden, die een ramp zijn voor de spectrale 

resolutie. 

Vanuit fotochemisch oogpunt is het opmerkelijk dat de DNA basen zo fotostabiel 

zijn. Experimenten hebben laten zien dat de extra energie die in het molecuul gepompt 

wordt door de absorptie van licht snel en efficiënt wordt omgezet in vibrationele energie, 

maar er wordt nog steeds heftig gediscussieerd over de niet-stralende vervalskanalen die 

aan de basis liggen van deze omzetting. In Hoofdstuk 5 worden deze vervalskanalen 

bestudeerd met behulp van hoge-resolutie spectroscopie aan adenine en de daaraan 

gerelateerde 9-methyladenine en 2-aminopurine moleculen in helium nanodruppels. De 

resultaten van deze studies verschaffen nieuwe informatie over de conische intersecties 

tussen de lager-gelegen elektronisch aangeslagen toestanden, die in hoge mate 

verantwoordelijk zijn voor de ultrasnelle omzetting van elektronische energie. De 

resultaten beschreven in hoofdstuk 5 stellen ons ook in staat om de invloed van de 

vloeibare helium omgeving vanuit een ander gezichtspunt te bekijken. Tot nu toe was 

algemene idee dat een dergelijke omgeving het molecuul nauwelijks verstoort. Echter, in 

hoofdstuk 5 komen we tot de conclusie dat we moeten oppassen met deze aanname als 

we gedeeltes van het potentiële energieoppervlak beschouwen die niet direct in de buurt 

zijn van de minima. 

Hoofdstukken 6-8 beschrijven hoge-resolutie spectroscopische studies aan de 

chromofoor van het Photoactive Yellow Protein (PYP), para-coumaarzuur, en afgeleiden 

van dit chromofoor. De fotocyclus van PYP begint met een foto-geïnduceerde trans-cis 

isomerisatie van het para-coumaarzuur chromofoor. Veel studies hebben derhalve - 

zonder veel succes - geprobeerd om de conformationele dynamica en de elektronisch 

aangeslagen toestanden van dit molecuul te bestuderen onder geïsoleerde-molecuul 

condities. In Hoofdstuk 6 laten we zien dat dit wel mogelijk is met behulp van een meer-
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kleuren resonant versterkte multifoton aanpak en met behulp van studies in helium 

nanodruppels. De resultaten van deze studies laten zien dat het molecuul een niet-vlakke 

structuur aanneemt als het geëxciteerd wordt. Ook opmerkelijk is dat we voor het eerst 

een direct bewijs hebben van de aanwezigheid en invloed van een lager-gelegen nπ* 

toestand die door ab initio berekeningen wel voorspeld was, maar tot nu toe ook in 

derivaten van para-coumaarzuur nog niet was waargenomen. 

Eén van de redenen waarom het tot nu toe zo moeilijk was om para-coumaarzuur 

te bestuderen is dat verhitting van het molecuul lijkt te leiden tot ontleding. Massa-

opgeloste iondetectie zoals wordt gebruikt in de studies besproken in hoofdstuk 6 is 

daarom essentieel om er zeker van te zijn dat de waargenomen spectra ook inderdaad van 

para-coumaarzuur afkomstig zijn. In hoofdstuk 7 wordt het duidelijk dat zelfs onder dit 

soort massa-opgeloste condities men nog steeds erg op zijn hoede moet zijn. Dit 

hoofdstuk bespreekt de bestudering van een ander band systeem dat ook gedetecteerd 

wordt op de massa van para-coumaarzuur. De toepassing van geavanceerde UV en IR 

depletie technieken laat echter zien dat dit band systeem toegeschreven moet worden aan 

de cluster van 4-hydroxystyreen met CO2, waarmee direct bewijs is gevonden voor de 

eerder gesuggereerde thermisch ontledingsroute. De rest van dit hoofdstuk is gewijd aan 

de bestuderung van de fotofysische eigenschappen van dit cluster en van de gemengde 

cluster van 4-hydroxystyreen met CO2 en water. De vergelijking van de UV en IR spectra 

van geïsoleerd 4-hydroxystyreen met die van de clusters, in combinatie met de resultaten 

van kwantumchemische berekeningen, laten zien hoe de eigenschappen van de 

chromofoor worden verstoord door interacties met moleculen in zijn omgeving.   

Para-coumaarzuur is aanwezig in PYP in de vorm van een thioester. De oxyester 

van para-coumaarzuur (methyl-4-hydroxycinnamaat) is derhalve een eerste stap in de 

richting van een meer realistische afspiegeling van het PYP chromofoor zoals het in het 

eiwit wordt gebruikt. Hoofdstuk 8 bediscussieert spectroscopische studies aan methyl-4-

hydroxycinnamaat waarbij de nadruk ligt op de elektronische vervalskanalen. Dit wordt 

gedaan door studies aan normaal methyl-4-hydroxycinnamaat, studies aan het derivaat 

waarin de hydroxy groep is gedeutereerd, en door studies aan complexen van deze 

moleculen met water. De resultaten geven een overtuigend bewijs dat het dominante 

vervalskanaal wordt gevormd door verval naar de lager-gelegen  nπ* toestand, en een 

verwaarloosbare rol van de πσ* toestand, die normaal een belangrijk vervalskanaal 

verschaft in moleculen waarin fenol aanwezig is. Afgezien van de elektronische 

excitatiestudies, zijn er in hoofdstuk 8 ook IR absorptiestudies uitgevoerd. De 

vibrationele markers die uit deze studies naar voren komen zijn belangrijk omdat ze ons 

in staat stellen om de verschillende conformaties te identificeren die aanwezig zijn in 

onze experimenten, en omdat ze een probe vormen om de invloed van waterstofbruggen 

te bepalen. 
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IR spectroscopie levert een gedetailleerd beeld van de geometrische structuur van 

moleculen, en daarmee van hun werking. De mate van detail die uit deze spectra kan 

worden afgeleid hangt sterk af van de temperatuur van de moleculen en van hun 

omgeving. Superfluïde helium nanodruppels hebben laten zien dat ze een ideale matrix 

vormen voor spectroscopisch onderzoek, maar tot nu toe is het niet of nauwelijks 

mogelijk geweest om moleculaire ionen te bestuderen. Dit is erg jammer, want onder de 

waterige condities waaronder veel belangrijke moleculaire systemen actief zijn, zijn ze in 

een geladen toestand. In hoofdstuk 9 wordt een nieuwe techniek gepresenteerd die zijn 

oorsprong vindt in de manier waarop moleculaire ionen, opgenomen in een helium 

nanodruppel, gekoeld worden. We laten zien dat na vibrationele excitatie van de ionen 

niet-thermische processen plaatsvinden die uiteindelijk leiden tot het uitstoten van het ion 

uit de helium nanodruppel. Het geheel lijkt in veel opzichten op een microexplosie in de 

druppel zelf, of, op een andere manier gezien, het lokaal koken van de helium 

nanodruppel. Het vrijmaken van het moleculair ion stelt ons in staat om IR absorpties te 

meten met een gevoeligheid die op z’n minst twee ordes van grootte beter is dan wat er 

tot nu toe mogelijk was. De analyse van de IR spectra leidt tevens tot de conclusie dat we 

de vorm en breedte van de resonanties kunnen gebruiken om de ladingsverdeling in het 

ion in kaart te brengen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


