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Stellingen behorende bij het proefschrift van Diny Hissink

1) Het 'two-level' model* voor de berekening van de tweede-orde polariseerbaarheid,

β, is niet van toepassing op (σ-π)-geconjugeerde, silicium-gebrugde donor-acceptor

verbindingen.

Dit proefschrift, Ch. 5.
* J.L. Oudar and D.S. Chemla, J. Chem. Phys., 66 (1977) 2664.

2) Het is niet waarschijnlijk dat de tweede-orde polariseerbaarheid, β, van de

verbinding met de struktuur MeO-C6H4-(SiMe2)2-C6H4-CH=C(CN)2 groter is dan die

van de analoge verbinding met de Me2N-substituent (i.p.v. MeO).

G. Mignani, A. Krämer, G. Pucetti, I. Ledoux,

G. Soula and J. Zyss, Mol. Engineering, 1 (1991) 11.

3) De meeste wetenschappelijke stellingen, waarin verwezen wordt naar artikelen die

gepubliceerd zijn door wetenschappers behorende tot een andere onderzoeksgroep

dan waartoe de schrijver zelf behoort, zijn gebaseerd op vermoede onjuistheden of

onvolledigheden van de onderzoeksresultaten, of de interpretatie daarvan, welke

vermeld zijn in het desbetreffende artikel.

o.a. stelling nr. 2, dit proefschrift.

4) Het sluiten van landsgrenzen voor Brits rundvlees is een paardenmiddel.

5) Sporters zijn lang niet altijd sportief.

6) Er moet niet te licht worden gedacht over afvallen.

7) Het gebruik van 'smart drugs' is niet slim.

8) Serendiptisme bestaat niet.

9) Groepen mannen die voor of na het bezoeken van voetbalwedstrijden vernielingen

aanrichten en/of deelnemen aan vechtpartijen worden (nog steeds) ten onrechte

"voetbalsupporters" genoemd.



10) Voor sommige mensen zijn de 'Griekse beginselen' het einde.

11) De 'gekke-koeien ziekte' heeft gezorgd voor een ware 'zieke-koeien gekte'.

12) Het zal niet eenvoudig zijn om voor de CdK van de provincie Groningen een

opvolger van hetzelfde kaliber te vinden.

13) In tegenstelling tot deze stelling zijn de meeste stellingen behorende bij dit

proefschrift gebaseerd op tegenstellingen.

14) De snelweg tussen Rotterdam en Parijs is een echte "highway".

15) Het is ironisch dat juist de progressieve politieke partijen het meest streven naar

behoud van de natuur.

16) De Franse kernproeven hebben een verfrissend effect gehad op het wijnaanbod in

de Nederlandse winkels.

17) Het feit dat de slogan "God zij met ons" nu ook op de zijkant van de EURO moet

komen te staan, laat zien dat geloof nog steeds om geld draait.

18) Een stralende doctor na afloop van de promotieplechtigheid relaxeert vanuit een

'excited state'.

Diny Hissink Groningen, 28 juni

1996


