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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift

‘From Overcrowded Alkenes towards Molecular Motors’
door Edzard M. Geertsema

1. a) De poging van Kelly et al. om een niet gesubstitueerd heliceen/trypticeenmolecuul te laten
fungeren als moleculaire ratelaar was tot mislukken gedoemd omdat het de tweede wet van de
thermodynamica ondermijnt.
b) Zijn ongelijk bewees hij zelf door in een later stadium een gesubstitueerd
heliceen/trypticeenmolecuul te ontwikkelen dat zich wél als ratelaar gedroeg.
1) T. R. Kelly, I. Tellitu, J. P. Sestelo, Angew. Chem. Int. Ed. 1997, 36, 1866; 2) A. P. Davis, Angew.
Chem. Int. Ed. 1998, 37, 909; 3) T. R. Kelly, H. De Silva, R. A. De Silva Nature 1999, 401, 150.

2. Wanneer chemici spreken van een ‘typerend voorbeeld’ (‘typical example’) van een serie
experimenten gaat het in de meeste gevallen om het best behaalde resultaat.

3. Wanneer wetenschappelijke experimenten in eerste instantie niet het gewenste resultaat
opleveren, is dat geen probleem; het niet kunnen genereren van nieuwe ideeën, om het
beoogde resultaat en/of concept alsnog te bewerkstelligen, is dat echter wel.

4. Fundamentalisme dient fundamenteel bestreden te worden.

5. Zwart-wit denken mag nooit.

6. Het voorkomen van recidive zou een veel belangrijker doel van een straf moeten worden dan
het nu is.

7. a) Autobestuurders die voor de eerste keer worden aangehouden voor het rijden onder invloed
van teveel alcohol of drugs dienen uitgebreide voorlichting te krijgen over de gevaren van
rijden onder invloed.
b) Autobestuurders die voor de tweede keer worden aangehouden voor het rijden onder
invloed van teveel alcohol of drugs dient het rijbewijs levenslang ontnomen te worden.

8. a) De meeste politici behartigen achtereenvolgens hun eigenbelang, het partijbelang en pas
dan het volksbelang.
b) Slechts weinig politici slagen er in hun macht met integriteit te combineren.

9. Het getuigde van minachting voor de democratie dat minister-president Kok (en zijn kabinet)
geen inhoudelijk debat wilde voeren in de tweede kamer over het Srebrenica-rapport van het
NIOD temeer omdat hij wél zijn ontslag aanbood naar aanleiding van dat rapport.

10. De meeste journalisten die de Nederlandse politiek verslaan doen dit niet objectief omdat ze
falen in het wegcijferen van de eigen politieke voorkeur.

11. Van alle conflicten komt minstens 90% voort uit slechte communicatie en hoogstens 10% uit
verschil in standpunten.

12. Het woord ’kinderachtig’ wordt gebezigd door mensen die het leven veel te serieus nemen.



13. a) De renovatie van woningen in de Gerbrand Bakkerstraat en aan het H.A. Kooykerplein
(Oosterparkwijk, Groningen) is niet in eerste instantie voor de oorspronkelijke huurders
bedoeld, zoals de misleidende en onvolledige ‘voorlichtingscampagne’ van
woningbouwvereniging Domein Woondiensten (thans Nijestee) pretendeerde, maar voor
nieuwe bewoners die het zich kunnen veroorloven een huis op een A-locatie in de stad
Groningen te kopen.
b) De misleidende en onvolledige voorlichting die de oorspronkelijke huurders hebben
gekregen tezamen met het feit dat ze (hebben) moeten wijken voor kopers is een
verwerpelijke gang van zaken waar zowel woningbouwvereniging Domein Woondiensten
(thans Nijestee) als de gemeente Groningen verantwoordelijk voor is.


