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STELLlNGEN 

I 

TSMUR en IvANIK hebben de structuur van het product, dat zij 
beschrijven als diethylaminobroomacetyleen, onvoldoende bewezen. 

Yu. Yu. TsMUR en V. I. lVANIK, J. Gen. Chem. USSR (Engelse 
vert.) 33, 1653 (1963). 

II 

De Hunsdiecker-reactie vanhetzilverzout van ,,tetra-acetylchina
zuur" met broom verloopt sneller indien tevens zilveracetaat aan
wezig is. De verklaring die GREWE en V ANGERMAIN hiervan geven 
is onjuist. 

R. GREWE en E. VANGERMAIN, Chem. Ber. 98, 104 (1965). 

III 

De verklaring, die DENISENKO en LOPUSHANSKII geven van het 
feit, dat N,N,N',N'-tetramethyl-1,2-diaminoethaan met sommige 
monochloorazijnzure esters geen bis-quaternaire zouten vormt, 
is aanvechtbaar. 

v. P. DENISENKO en A. I. LOPUSHANSKII, J. Gen. Chem. 
USSR (Engelse vert.) 34, 690 (1964). 

IV 

Het mechanisme waarmee BOND en MusA de vorming van ena
minen van cyclobutylideen-2-cyclobutanon verklaren, is niet waar
schijnlijk. 

F. T. BOND en W. E. MUSA, Chem. and Ind. 1966, 1380. 

v 

Het door WHITTAKER en SHERIDAN gevonden aantal synaps
blaasjes is niet in overeenstemming met het door EICHBERG, 
WHITTAKER en DAWSON bepaalde stikstofgehalte. 

v. P. WHITTAKER en M. N. SHERIDAN, J. Neurochem. 12, 
363 (1965). 
J. EICHBERG, v. P. WHITTAKER eu R. M. c. DAWSON, Biochem. 
J. 92, 91 (1964). 



VI 

Allotypie is geen specifieke eigenschap van immunoglobulinen. 
De voor de opsporing gebruikte methoden sluiten ontdekking in 
andere serumeiwitten uit. 

VII 

Tegen de wijze waarop ANDRIANOV, KHAIDUK en KHANANASHVILI 
het niet voorkomen van structuren met dubbele bindingen van 
het pn-pn type bij de elementen Si, P, Ge en As verklaren, zijn 
bedenkingen aan te voeren. 

K. A. ANDRIANOV, I. KHAIDUK en L. M. KHANANASHVILI, 
Russ. Chem. Revs. (Engelse vert.) 34, 13 (1965). 

VIII 

De door HELLNER gegeven uitdrukking (L") voor de geometrische 
factor in de intensiteitsformule, bij poederopnamen met een 
Guinier-camera, is onjuist. 

E. HELLNER, Z. Krist. 106, 122 (1955). 

IX 

Bij de interpretatie van de infrarood-absorptiespectra van 
hexamethylbenzeen-tetracyaanetheen en kalium-tetracyaanetheen 
gaan STANLEY, SMITH, LATIMER en DEVLIN uit van verkeerde 
veronderstellingen. 

J. STANLEY, D. SMITH, B. LATIMER en J.P. DEVLIN, J. Phys. 
Chem. 70, 2011 (1966). 

x 

Het boek ,,Anleitung zur Darstellung organischer Praparate 
mit kleinen Substanzmengen" van LIEB en ScHONIGER is niet ge
schikt als een handleiding voor het organisch chemisch practicum. 

H. LIEB en W. ScHONIGER, Anleitung zur Darstellung or
ganischer Praparate mit kleinen Substanzmengen, Springer
Verlag, Wenen, 2e druk, 1961. 



XI 

In kerken met een presbyteriaanse kerkstructuur mist men de 
figuur van de pastor pastorum, tot wiens bevoegdheid o.a. client 
te behoren dat hij de beroeping van predikanten, die telkens om 
ongeveer vijf jaar van standplaats dienen te veranderen, kan 
bevorderen. _ 
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