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O tellingen 

1. Het immobiliseren van een homogene katalysator op silica kan resulteren in een selectief en 
duurzaam katalysator systeem dat gemakkelijk en volledig te scheiden is van de producten. 
(Dit proefschrift) 

2. Ieder nadeel (de door-reductie van aldehyde naar het alcohol, aanvankelijk een ongewenste 
bijreactie) heeft z'n voordeel (een volledige conversie van een alkeen direct naar het alcohol 
via een hydroformylering-hydrogenering cascade reactie) (vrij naar Johan Cruijff). (Dit 
proefschrift, hoofdstuk 4) 

3. Het is mogelijk een geïmmobiliseerde homogene katalysator toe te passen in een continu 
systeem zonder activiteit te verliezen t.g.v. decompositie of weglekken van de katalysator. (Dit 
proefschrift, hoofdstuk 5 en 7) 

4. Een continu doorstroomsysteem is bij uitstek geschikt voor gekatalyseerde evenwichtsreacties. 
(Dit proefschrift, hoofdstuk 7) 

5. Het toevoegen van oplosbare liganden als "co-katalysator" teneinde activiteit te induceren met 
een geïmmobiliseerd organometaal complex, is alleen zinvol als men in de producten geen 
metaal én geen ligand aantreft. (Organometallics 1998,17,3063) 

6. De communicatie tussen een Drs. en een Ir. kan na een incubatietijd leiden tot mooie katalyse. 
(Dit proefschrift, hoofdstuk 6) 

7. Soms leveren super-kritische omstandigheden mooie eindresultaten op. (Dit proefschrift, 
hoofdstuk 5) 

8. Het is aan niemand uit te leggen dat je na tien jaar scheikunde studie een assistent-in-
opleiding gaat worden. 

9. De editors van de meest vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften hebben (te)veel macht 
bij de bepaling van de impact van nieuwe vindingen; ze hebben hierdoor een invloed op de 
loop van de wetenschap. 

10. De basis voor toepassingsgericht onderzoek is, per definitie, fundamenteel onderzoek. 

11. Het weghalen van alle klokken uit een instituut is in alle opzichten "tijdrovend" en geenszins 
zinvol. 

12. De Tempelberg komt toe aan degene die hem met iedereen wil delen. 

Stellingen bij het proefschrift "Taylor-made Catalysts Immobilised on Silica" 
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For the lesson lies in learning 

and by teaching I'll be taught 

For there's nothing hidden anywhere 

it's all there to be sought 

(Procol Harum 68', SMPTe '00) 

Leven is weten 

(Maturana en Varela '87, Capra '96) 
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