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STELLINGEN N 

behorendee bij het proefschrift 

ÜLTRAFASTT REDISTRIBUTION OF VIBRATIONA L ENERGY IN LIQUID S 

i .. Physica est omnis divisa in partes sexaginta sex. 

PhysicsPhysics and Astronomy Classification Scheme (PACS) 2001, American Institute of Physics. 

2.2. De CH-buigvibrat ie van bromoform heeft een zeer kleine anharmonicitei t. 

3.. De bewering van Cïraener [H. Graener, Chem. Pbys. Lett. 165, 110-114 (1990)] dat de relaxa-

tietijdd uit ultrasone dispersie metingen van bromoform aan de relaxatietijd gevonden 

inn pump-probe experimenten via een Boltzmann factor gerelateerd moeten worden is 

niett correct. Hoofdstuk 5 van dit proefschrift. 

4.. Papieren doekjes absorberen zeer effectier licht met een golflengte van 1064 nm. 

5.. De door Bakker [H.J. Bakker,/ Chem. Phys. 98, 8496-8506 (1993)] gevonden levensduur 

vann de aangeslagen CH-strekvibrat ie van bromoform is te kort door het gebruik van 

eenn onvolledig model zonder "flessenhalstoestand." Hoofdstuk 5 van dit proefschrift. 

6.. Bij het vaststellen van de spelling van het woord "kwantummechanica" zijn de samen-

stellerss van het Groene Boekje meer beïnvloed door het Kwantum haleffect dan door het 

Quantum-Halleffect.. Woordenlijst Nederlandse taal (Sdu Uitgevers, Den Haag, 1995). 

7.. Naarmate het te gebruiken apparaat groter en ingewikkelder is, is in het algemeen het 

aantall  te variëren parameters groter, maar helaas daarmee ook het aantal parameters dat 

juistt moet zijn voor een goed functioneren. Di t geldt in het bijzonder voor experimen-

telee opstellingen met een laser. 

8.. Met de komst van de CD-speler is het thuis produceren van een Bose-Einsteincondensaat 

gemeengoedd geworden. 

9.. De leek die naar de direct te gebruiken toepassingen van fundamenteel onderzoek 

vraagtt is als een kind dat na de eerste skiles vraagt wanneer hij de afdaling in Kitzbühel 

zall  winnen. 

10.. Wetenschapsbeoefening wordt gedreven door inspiratie, inspanning en caffeine. 

11.. Het vervangen van de doctorandustitel door de masterstitel weerspiegelt de afnemende 

bereidheidd inhoud te geven aan dit gerundivum. 

12.. Het overmatig gebruik van het Engels in onder andere reclameteksten komt waarschijn-

lij kk voort uit een onterecht minderwaardigheidscomplex wat betreft de Nederlandse 

taall  bij de makers van die teksten. 

M.A.EH.. van den Broek Amsterdam,, 25 juni 2002 




