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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Self-assembly, Structure, and Optical Properties
of Molecular Aggregates

door Frank Haverkort

1. Het PIC dimeer bestaat uit twee recht op elkaar (‘face-to-face’) ge-
stapelde kleurstofmoleculen, en is dus geen verschoven stapel zoals
beweerd door Kopainsky et al. (Hoofdstuk 4)

2. Tijdens het aggregatieproces van het kleurstofmolecuul PIC worden
mogelijk stapels van tot 20 moleculen gevormd als tussenstadium
tussen het monomeer en het aggregaat. Op het dimeer na komen
deze oligomeren hoogstens in kleine concentraties voor tijdens het
aggregatieproces. (Hoofdstuk 4)

3. Exciton diffusie is het snelst wanneer de statische en dynamische
wanorde van dezelfde orde van grootte zijn. (Hoofdstuk 5)

4. Het optreden van sterk subdiffusief exciton transport in de Pauli
Master Equation Approach kan niet verklaard worden uit het vastra-
ken van het exciton in een val met lage energie, aangezien dit gedrag
ook optreedt bij hoge temperaturen. (Hoofdstuk 5)

5. De term ‘heuristisch bewijs’ is een contradictio in terminis.

6. De kwantummechica is een deterministische theorie.

7. Een referendum hoort niet tot doel te hebben om een besluit legitimi-
teit te verschaffen, maar om de bevolking een keuze te laten maken.
Dit ging fout bij het referendum over de Europese grondwet.

8. Het heffen van een btw-tarief van 21 procent op elektronische boeken,
tegenover 6 procent voor papieren boeken, is niet alleen inconsistent
maar ook een rem op innovatie.


