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Samenvatting 

Chemische reacties vereisen in het algemeen dat energie aan het systeem wordt 

toegevoerd. Eén van de manieren om dat te doen is met behulp van licht; hierdoor kan een 

molecuul bijvoorbeeld in een elektronisch aangeslagen toestand worden gebracht. In een 

dergelijke elektronisch aangeslagen toestand wordt het molecuul blootgesteld aan een breed 

scala van processen die uiteindelijk zijn fysische en chemische eigenschappen bepalen. Er 

kan daarbij gedacht worden aan veranderingen in de geometrie van het molecuul die 

voortvloeien uit de veranderingen in de elektronendistributie, aan een andere verdeling van 

de energie in de vibrationele vrijheidgraden dan aanwezig direct na excitatie, maar ook aan 

veranderingen in de elektronenverdeling zelf doordat het molecuul van één elektronisch 

aangeslagen toestand vervalt naar een lager gelegen elektronische toestand. Tegelijkertijd 

moeten we ons realiseren dat in veel omstandigheden het molecuul niet in zijn eentje is, maar 

constant interacties met andere moleculen heeft. Interacties met moleculen van het 

oplosmiddel kunnen bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat het aangeslagen molecuul energie 

afgeeft aan moleculen van het oplosmiddel, en dus effectief energie verliest. 

Het is duidelijk dat als we willen begrijpen wat de uitkomst van dergelijke fotonisch 

aangedreven (re)acties van het molecuul zal zijn, en uiteindelijk willen proberen te komen tot 

het realiseren van de “droom” dat we er complete controle over zouden kunnen uitoefenen, 

we een gedetailleerd beeld moeten opbouwen van deze moleculaire acties en reacties, en hoe 

die samenhangen met moleculaire structuur en functie. De hierboven beschreven processen 

gaan zo snel dat het heel lang alleen maar mogelijk was om de begin- en eindtoestand van het 

molecuul te karakteriseren. Alles wat er in de tussentijd plaats vond was in feite een black 

box in de zin dat het niet mogelijk was om de toestandsveranderingen direct te volgen. Pas 

met de technologische ontwikkelingen die hebben geleid tot femtoseconde (een duizendste 

van een miljoenste van een miljoenste van een seconde) lasers en detectietechnieken zijn 

deze processen binnen bereik gekomen om in real time bekeken te worden. Het zijn dan ook 

deze technieken die aan de basis liggen van een groot gedeelte van het onderzoek in dit 

proefschrift.

In dit proefschrift worden de resultaten van studies beschreven aan de spectroscopie - 

wat voor energie is nodig om elektronisch aangeslagen toestanden aan te slaan, en op welke 

manier zijn hun eigenschappen zoals structuur en bindingssterkten anders dan in de 

grondtoestand - en dynamische eigenschappen - hoe wordt de energie die in het molecuul 

gestopt wordt in de vorm van een foton gebruikt en uiteindelijk gedissipeerd - van een aantal 
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moleculaire systemen die van interesse zijn binnen gebieden die variëren van optoelectronica 

tot nanotechnologie. In Hoofdstuk 2 en 3 wordt de fotofysica van 1,8-

bis(dimethylamino)naftaleen - een molecuul dat beschouwd kan worden als het prototype van 

een zogenaamde proton spons - onderzocht met behulp van diverse optisch spectroscopische 

technieken en kwantumchemische berekeningen. In Hoofdstuk 2 wordt aangetoond dat bij 

excitatie van het molecuul uiteindelijk een elektronisch aangeslagen toestand wordt bevolkt 

waarin sprake is van een aanzienlijke mate van ladingsscheiding. Het blijkt dat de structuur 

van het molecuul in deze toestand dramatische veranderingen ondergaat: de dimethylamino 

groepen worden zodanig gedraaid dat er een maximale overlap tussen de lone pairs van de 

twee stikstofatomen kan optreden. Een analyse op basis van kwantumchemische 

berekeningen laat zien dat de drijvende kracht voor deze verandering de vorming van een 

zogenaamde twee-centra drie-elektron binding is tussen de twee stikstofatomen. Dit is een 

opmerkelijke waarneming want de resulterende ladingsscheiding in het molecuul lijkt erg 

veel op het klassieke ‘Twisted Internal Charge Transfer’ (TICT) beeld, met dien verstande 

dat er nu voor het eerst duidelijk een drijvende kracht aangewezen kan worden voor deze 

ladingsscheiding. In Hoofdstuk 3 worden deze veranderingen vervolgens met behulp van 

tijdsopgeloste experimenten op een femtoseconde tijdsschaal in real time gevolgd, alsmede 

de manier waarop de desbetreffende elektronische toestand bevolkt wordt via een 

tussentoestand, en hoe uiteindelijk de energie van het door het molecuul geabsorbeerde foton 

energie gedissipeerd wordt. 

Polydiacetylenen en hun oligomeren zijn verbindingen die grote interesse hebben door 

hun mogelijke toepassingen in de optoelectronica. Bij al dit soort toepassingen draait om de 

eigenschappen van de elektronisch aangeslagen toestanden, en het is dus des te opmerkelijker 

dat er tot voor kort eigenlijk weinig bekend was over deze toestanden en hun dynamica. In 

Hoofdstuk 4 wordt daar door middel van femtoseconde spectroscopische experimenten aan 

een trimere oligodiacetyleen verandering in gebracht. Er wordt aangetoond dat de toestand 

die verantwoordelijk is voor de dominante absorptie in het absorptiespectrum niet de laagst 

elektronisch aangeslagen singlet toestand (S1) is. Excitatie met behulp van één foton bevolkt 

de tweede elektronisch aangeslagen singlet toestand (S2), die razendsnel (in de orde van 200 

femtoseconden) vervalt naar S1. Door middel van experimenten waarin twee fotonen worden 

geabsorbeerd in plaats van één foton kon dit beeld bevestigd worden. Omdat deze S1 toestand 

de bottleneck vormt voor verval naar de grondtoestand, is het belangrijk om zijn 

eigenschappen te kennen. Deze eigenschappen zijn verder onderzocht met behulp van 
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tijdsopgeloste spectroscopie. De uiteindelijke conclusie die getrokken kan worden is dat deze 

klasse van verbindingen in veel opzichten zich analoog gedraagt aan polyenen. 

Het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 5, is gewijd aan rotaxanen, moleculaire systemen die 

bestaan uit één of meerdere moleculaire ringen die niet-covalent gebonden zijn aan een 

moleculaire draad. Door de zwakke interactie tussen de componenten, kan hun relatieve 

oriëntatie en positie relatief gemakkelijk beïnvloed worden met externe stimuli zoals licht of 

elektronen. Hierdoor zijn ze bij uitstek geschikt voor toepassingen waarin wordt geprobeerd 

onderdelen van toekomstige ‘moleculaire machines’ te construeren. In de afgelopen jaren is 

er veel onderzoek gedaan aan rotaxanen met een zogenaamde benzylische amide ring. Het is 

dus uitermate interessant om de tijdsopgeloste eigenschappen van deze ring te onderzoeken, 

als eerste omdat die als verklikker kunnen dienen van extern aangestuurde veranderingen in 

het molecuul, maar ook omdat die ring de efficiëntie zou kunnen beïnvloeden van rotaxanen 

waarin de fotochemische respons van andere functionele groepen de drijvende kracht voor 

veranderingen in de structuur zou moeten zijn. Vanuit deze achtergrond worden in Hoofdstuk 

5 dan ook studies op een femtoseconde tijdsschaal besproken aan een rotaxaan met een 

succinamide groep in de draad als bindingsmotief voor de eerder genoemde benzylische 

amide ring, dat de chromofoor met de laagste excitatie-energie bevat. De basischromofoor 

van deze ring is benzamide, en het ligt dus voor de hand om de eigenschappen van 

elektronisch aangeslagen toestanden van dit molecuul en zijn N-alkyl-gesubstitueerde versies 

als uitgangspunt te nemen voor de interpretatie van de resultaten. Opmerkelijk genoeg voor 

een molecuul dat als een van de basismoleculen binnen de organische chemie wordt 

beschouwd, blijkt echter dat er zowel experimenteel als theoretisch bitter weinig bekend is 

over zijn elektronisch aangeslagen toestanden. Behalve studies aan het succinamide rotaxaan, 

wordt daarom in Hoofdstuk 5 ook uitgebreid onderzoek gedaan aan een serie van moleculen 

van toenemende complexiteit met benzamide als basischromofoor, die ondersteuning bieden 

aan de interpretatie van de rotaxaan resultaten. In combinatie met de resultaten van 

kwantumchemische berekeningen wordt geconcludeerd dat een belangrijk vervalskanaal voor 

de energie wordt gevormd door het breken van de amide binding in de ring, gevolgd door 

radicaal recombinatie in de kooi gevormd door de omringende oplosmiddel moleculen. Naast 

de eerste spectroscopische karakterisering van de femtoseconde dynamica in een rotaxaan, 

blijkt dat deze experimenten een unieke spectroscopische vingerafdruk verschaffen van de 

ring, wat van groot nut zal zijn voor toekomstige experimenten aan de energie relaxatie 

kanalen in andere moleculaire systemen waar deze ring in is opgenomen. 


