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STELLINGEN N 

behorendebehorende bij het procf'.silirij't 

Photoinducedd Processes in Dendrimers 

door door 

Anoukk Dirksen 

Err lijken meer argumenten te zijn om te stellen dat "site isolation" primair gerelateerd is 

aann de polariteit van de micro-omgeving geïntroduceerd door de dendritische 

substituentenn dan om te stellen dat dit effect vooral te maken heeft met de grootte van 

dezee substituenten, 

ditdit proefschrift Chapter 1 

Eenn dendritische template voor het synthetiseren van goed gedefinieerde, functionele, 

supramoleculairee assemblies bestaat idealiter uit een inert framework en receptoren, die 

elkaarr niet beïnvloeden en waarvan ook de gastmoleculen op geen enkele wijze met elkaar 

interfereren. . 

ditdit proefschrift Chapter 5 

Hett feit dat voor de aanschaf van Barbital (Veronal) een stapel formulieren ingevuld dient 

tee worden en een sterke motivatie voor het gebruik ervan moet worden aangedragen, 

terwijll  de uitgangsstoffen probleemloos te verkrijgen zijn en de verbinding binnen een dag 

opp grote schaal gemaakt kan worden, geeft aan dat de regelgeving hier voorbij gaat aan de 

benutbaarheidd van psychotrope farmaca en anesthetica voor de chemische wetenschap. 

AA Textbook of Practical Organic Chemistry: Vogel. A. I., Ed.; Longman group Ltd.: London, 

1956.. p i002. 

Doorr een centrale chromofoor te substitueren met "light-harvesting" chromoforen 

(energiedonoren),, wordt het lichtabsorberend vermogen van het geheel over een bepaald 

golflengtegebiedd aanzienlijk verbeterd, niet. zoals door Serin et al. gesuggereerd wordt, 

hett emitterend vermogen (Ocm) van de centrale chromofoor zelf. 

Serin.. J. M.: Brousmiche. D. W.: Frcchct. J. M. J. J. Am. Chem. Soc. 2002. 124. I 1848. Serin. J. 

M.;; Brousmiche. D. W.; Fréchet. J. M. J. Chem. Commun. 2002. 2605. 



5.. Hoe langer een novelty onverenigbaar blijf t met de gangbare wetenschappelijke inzichten, 

dess te groter de twijfel omtrent de verklaringen erachter. 

6.. Anders dan de letterlijke vertaling van hun benaming vanuit het Grieks doet vermoeden, 

kann een "dendron" gezien worden als een deel van een "dendrimeer". De naam 

"polydendron""  in plaats van "dendrimeer" was vanuit dit oogpunt toepasselijker geweest. 

7.. Het imiteren, zo niet het ontstijgen van systemen uit de natuur, zoals de fotosynthese, is 

geenn sinecure, doch een onuitputtelijke bron van inspiratie voor menig chemicus. 

ditdit proefschrift 

8.. De kennismaking met de chemie op schoot verhoudt zich niet tot de functie van chemici 

inn de maatschappij en draagt bij aan de impopulariteit en de onbekendheid van de exacte 

vakken. . 

9.. Het tekort aan inzicht ten aanzien van de snelheid waarmee nieuwe maatschappelijke 

constructiess gerealiseerd kunnen worden, brengt de veiligheid in het maatschappelijk 

verkeerr meer in gevaar dan de meningsverschillen omtrent de ideologische kwaliteit van 

diee constructies. 

10.. De Bossche bol. als groot cultureel goed, is ook vandaag de dag nog een legitieme reden 

voorr menig snoepliefhebber om in een keer een grote hoeveelheid chocolade en slagroom 

naarr binnen te werken. 


