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Stellingen

behorend bij het proefschrift

Mixed Quantum-Classical Modelling of Non-Linear Optical Spectra

door Cornelis Petrus van der Vegte

1. Bij het simuleren van twee-dimensionale elektronische spectra met behulp
van kwantum-klassieke methoden is het essentieel de terugkoppeling van
het quantum systeem op het klassieke systeem mee te nemen. (Hoofdstuk
2 van dit proefschrift)

2. De voorspelde Stokes shifts1 voor het all-syn tetrol en all-anti tetrol mole-
cuul zijn te groot doordat de delokalisatie van de toestanden genegeerd
wordt.

3. Delokalisatie van de exciton toestanden over meerdere pigmenten speelt een
belangrijke rol bij het energietransport in het fotosynthetische systeem van
paarse bacteriën. (Hoofdstuk 4 van dit proefschrift)

4. Electronische kwantumcoherenties met een levensduur van maximaal een
paar honderd femtoseconden zijn irrelevant voor het energietransport in fo-
tosystemen aangezien dit op een langere picoseconde tijdschaal plaatsvindt.

5. De Nederlandse grondwet is verouderd en daardoor onnodig gecompliceerd
en zou herschreven moeten worden.

6. Politieke verkiezingsbeloften zijn standpunten en geen beloften.

7. Het zal de marktwaarde van Nederlandse promotieplaatsen ten goede komen
en competitie tussen promovendi stimuleren als er een kwalificatie aan ieder
doctoraat verbonden wordt.

8. Kernenergie is een veilige vorm van energieopwekking.

1Kwac et al. J. Phys. Chem. B, 117, 14457 (2013)


