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Stellingenn horende bij het proefschrift 

Spectroscopyy and Photophysics of Excited States of Olefins and Polyenes 

1.. Het feit dat tijdens een recente studie aan "2-[4-( I -phenylpiperidin-4-ylidene)-cyclohexilydene]malonitrile" in 

eenn moleculaire bundel is geconstateerd dat bij 180 °C de verbinding in kwestie in een inerte omgeving van 

heliumm onderhevig is aan een chemische reactie, werpt enige twijfels op of een voorgaand spectroscopisch 

onderzoek**  aan deze verbinding bij een temperatuur van 200 °C inderdaad het spectrum heeft opgeleverd waarin 

menn geïnteresseerd was. 

**  Oosterbaan et ai, J. Chem. Soa, Perkin Trans. 2, 1066 (2001). 

2.. Het feit dat de natuur weinig boodschap heeft aan de Born-Oppenheimer benadering, blijkt uit het feit dat 

vibronischee koppeling*  tussen elektronische toestanden meer regel**  dan uitzondering lijk t te zijn. 

**  Dit proefschrift, hoofdstuk 3, appendix A. 

***  Dit proefschrift, hoofdstukken 3, 4, en en 6. 

3.. De opmerking van Wiberg et al. * dat het menigsverschil tussen Mulliken en Peyerimhoff in de discussie over de 

coëxistentiee van de (n^d )̂ en (rc,n*) toestand van etheen slechts een kwestie is van terminologie, doet niet in 

voldoendee mate recht aan de essentieel verschillende consequenties**  die beide concepten hebben met betrekking 

tott de mogelijke spectroscopische karakteristieken van de desbetreffende elektronische toestanden. 

**  Wiberg et al., J. Phys. Chem. 96, 10756 (1992). 

***  Dit proefschrift, hoofdstukken 5, 6, en 7. 

4.. Ofschoon experimenteel natuurwetenschappelijk onderzoek veelal wordt gepresenteerd als vernieuwend en 

origineel,, gebeurt het niet zelden dat de vraagstelling die ten grondslag ligt aan het onderzoek, niet gedicteerd 

wordtt door de originaliteit van de onderzoeker maar door de apparatuur die hij of zij voorhanden heeft. 



5.. Het is opmerkelijk te noemen dat Robin et al.* alleen voor l.T-bicydohexylideen twee "valentiebanden" in het 

UVV absorptiespectrum onderscheidden, terwijl het evident is dat ook het spectrum van kristallijn 

tetramethylethyleenn - op exact dezelfde spectrale posities - twee "valentiebanden" laat zien. 

**  M.B. Robin, "Higher Excited States of Polyatomic Molecules", 

Vol.. Il l (Academic Press, New York, 1985). 

6.. Het gebruik van veel westerlingen om te verwijzen naar Twente als zijnde de Achterhoek moet waarschijnlijk 

eerderr worden gezien als een zeer subjectieve opvatting over wat "voor" en "achter" is dan dat zij zich realiseren 

datt beide namen totaal verschillende streken aanduiden. 

7.. Mensen die zingen dat zij hele dikke boeken lezen, geven er blijk van meer op uiterlijkheden te zijn gericht dan 

opp inhoud. 

8.. Opmerkingen over vervolgexperimenten aan het eind van een wetenschappelijk artikel in de trant van "... 

experimentsexperiments are currently in progress ..." of "... future experiments will comprise ..." moeten soms louter en 

alleenn als hypothetische intentieverklaringen worden opgevat. 

9.. Als de wetenschap kan worden opgevat als een instrument om op basis van wetmatigheden orde te creëren in de 

chaos,, dan moet men op basis van de tweede wet van de thermodynamica - een systeem streeft naar een zo groot 

mogelijkemogelijke toestand van wanorde - - concluderen dat de wetenschap wordt beperkt door haar eigen wetmatigheden. 

10.. Het feit dat de simpele stadsduif veel stadsbewoners dwingt zich op hun balkon in een volière van kippengaas of 

visnett te begeven, doet geen recht aan de onderlinge natuurlijke verhoudingen. 

Rolff  Arjan Rijkenberg 

Amsterdam,, 12 februari 2002 


