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STELLINGEN 
 

Behorende bij het proefschrift  
 

“Rhodium-Catalyzed Boronic Acid Additions;  
A Combinatorial Approach to Homogeneous Asymmetric Catalysis”  

 
van 

 
R. B. C. Jagt 

 
 
I.  De kracht van combinatoriële chemie ligt vooral in het feit dat − door het 

verlichten van de tijdsdruk − experimenten in plaats van met selectiviteit met 
creativiteit kunnen worden benaderd. 

 
  Dit proefschrift. 
 
 
II.  Het succes van een ligandbibliotheek is niet rechtevenredig gerelateerd aan de 

omvang hiervan. 
   
  Dit proefschrift. 
 
 
III.  De geautomatiseerde bereiding en evaluatie van asymmetrische katalysatoren 

is voornamelijk succesvol indien er voldoende experimenteel voorwerk is 
verricht om dit succes te waarborgen. 

 
  Dit proefschrift. 
 
 
IV.  Het, ter vergelijking, rapporteren van teleurstellende resultaten behaald met 

een enkel fosforamidietligand doet geen recht aan de veelzijdigheid van deze 
klasse van liganden en is op zijn minst misleidend te noemen. 

 
N. Tokunaga, Y. Otomaru, K. Okamoto, K Ueyama, R. Shintani, T. Hayashi, J. Am. Chem. 
Soc. 2004, 126, 13584 versus Hoofdstuk 5 van dit proefschrift. 

 
 
V.  Wetenschappelijke experimenten roepen doorgaans meer vragen op dan ze 

beantwoorden. Het getuigt dan ook van enige naïviteit wanneer wordt 
verondersteld dat de gezegswijze “vele handen maken licht werk” hierop van 
toepassing is. 

 
 
VI.  Het druk hebben is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als hard werken. 
 
 



  
 
 
 
VII.  Het vervangen van de doctorandustitel door de mastertitel sluit uitstekend aan 

bij het feit dat doctorandi er in toenemende mate van afzien om invulling te 
geven aan de letterlijke betekenis van hun titel. 

 
 
VIII. De Nederlandse kenniseconomie gaat failliet door haar eigen exportbeleid.  
 
 
IX. De beperkte toekomstvisie die de overheid en het bedrijfsleven ten toon 

spreiden bij het investeren in de academische infrastructuur zal leiden tot een 
onvermijdelijke ontwikkelingsachterstand van Nederland als wetenschapsland. 

 
 
X. Aangezien de Nederlandse taal − zoals iedere taal − door haar etymologische 

beginselen fundamenteel inconsistent en onlogisch is, is het invoeren van een 
nieuwe spelling enkel te beschouwen als geknutsel in de marge. 

 
 
XI. De recent door de Nederlandse spoorwegen geïntroduceerde stiltecoupés zijn 

voornamelijk opgevallen bij passagiers die graag een “kakelvrije” reis hadden 
gehad. 

 
 
XII.  Het hebben van een mening is geen vrijbrief voor het verkondigen hiervan. 
 


