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DDaannkkwwoooorrdd  //  
AAcckknnoowwlleeddggeemmeennttss  

 
Bijna elke ex-promovendus die ik gesproken heb over zijn  of haar onderzoek wist 
me te vertellen dat de meeste resultaten die in het boekje staan zo ongeveer in het 
laatste jaar behaald zijn. Ik was het niet van plan, maar dat is bij mij ook wel 
ongeveer zo gegaan. Dat kan voor de nodige frustratie zorgen. Gelukkig hoefde ik 
die frustratie niet alleen te ondergaan. 

Allereerst wil ik mijn promotor Prof. Gerrit ten Brinke bedanken. Gerrit (Sr.), 
het moet niet altijd even makkelijk zijn geweest te luisteren naar wéér een 
uitgebreid syntheseverhaal met wéér als uitkomst dat het mislukt was. Gelukkig 
werd jouw enthousiasme ook flink aangewakkerd toen ik de eerste 
elektronenmicroscopieplaatjes kon produceren. Ook moet het niet makkelijk zijn 
om zo’n stijfkop in je groep te hebben (het zal de naam wel zijn…). Buiten het 
werk waren we het eigenlijk nooit zo vaak eens. Zo beoefen ik een sport die in feite 
een “gepasseerd station” is, heb ik nog steeds vertrouwen in Jan Reker en luister ik 
nog steeds niet naar de muziek van Zappa. Bedankt voor je geduld! 

I would also like to thank Prof (!) Katja Loos for all her guidance. Dear Katja, 
without your extensive experimental knowledge I would never have mastered the 
art of anionic polymerization. Your experience in the lab was the perfect 
counterpart of Gerrit Sr’s physical background. I am convinced you will have a 
fruitful academic career. Furthermore, I know very little people who laugh as much 
and passionately as you do. In a nutshell: I could not have wished for better 
supervisors. 

I am indebted to the members of my reading committee, Prof. Arend-Jan 
Schouten, Prof. Janne Ruokolainen and Prof. Volker Abetz, who have been so kind 
to assess my thesis both quickly and thoroughly. A number of blatantly wrong 
assumptions and/or mistakes have been corrected because of their thoughtful 
remarks. Arend-Jan, bedankt voor de ritjes naar Lunteren onder het genot van The 
Shadows! 

Een aantal leden van de vaste staf heeft mij enorm geholpen met specifieke 
delen van het onderzoek. Evgeny Polushkin, I would like to thank you very much 
for your patience in discussing my SAXS results. Furthermore, thank you for all 
the sleepless nights you suffered in Grenoble (partly) due to my polymers: 
Спасибо! 
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thermische analyse heeft een enorm groot aandeel gehad in verschillende 
hoofdstukken van mijn proefschift. Soms hoefde ik maar een potje in te leveren en 
de resultaten kwamen vanzelf. Dit heeft mij heel veel tijd gescheeld en daarvoor 
ben ik je zeer dankbaar. 

Joop Vorenkamp, de dag dat jij met pensioen gaat zal een zwarte dag zijn voor 
polymeerchemie. Jouw geduld bij het opnieuw uitleggen van allerlei aspecten van 
GPC zowel als de interpretatie van de gegevens heeft mij en vele PhDs voor mij 
enorm veel opgeleverd. Misschien wordt het toch zo langzamerhand tijd om te 
leren klaverjassen? 

Ook Harry Nijland moet ik hier noemen; bedankt voor alle last-minute SEM-
foto’s. Ze zijn erg mooi geworden en behalve een stoere kaft heeft het ook een 
hoofdstuk (7) opgeleverd. 

I was very lucky to have some excellent students. Without them, I would have 
never finished my work in the time I did now. Rachmawati, Wouter Fournier and 
Vincent Voet: all three of you contributed greatly to the ATRP triblock copolymer 
story and for this I am very grateful. Thank you for putting up with me! 

De mensen van elektronmicroscopie waren altijd zeer bereid mij te helpen met 
mijn ongetwijfeld domme vragen over de microscoop of het ontwikkelen danwel 
inscannen van negatieven. Wilma Bergsma, Gert Oostergetel, Marc Stuart en 
Wilko Keegstra, bedankt voor jullie hulp, ik hoop dat mijn plaatjes jullie 
goedkeuring hebben. 

Ralf & Ralph, meesters! Mijn Bachelor-onderzoek bij jullie was mijn eerste 
kennismaking met poly (plastic!). Bedankt voor de begeleiding, biertjes bij 
O'Ceallaigh, de Poolse dames en een hoop gekkigheid. Ralf, hopelijk word je papa 
van een gezonde tweeling en Ralph, kom eens wat vaker terug naar the main land! 

It was very nice to work with a lot of nice people during my years at the 
department of Polymer Chemistry. In some random order in which I will probably 
forget some people: Berend (bedankt voor het hoog-vacuümsysteem, ook al was 
het wat later klaar dan geplend), Lute, Willem, Sasa, Jelger, Joost (en toch is Het 
Dorp beter dan De Stad!), Martin, Yuliya, Tanya, Vladimir, Sergey, Wouter K., 
Sander, Jeroen en Leendert (lab-homies!), Jakob, Thu, Milica, Pu Tian, Prof. 
Loontjens, Carla (you are so cute when you’re excited!), Yin Jie, Fei, Lia, Prof. 
Herrmann, Jur, Anke, Rekha, Minseok, Deepak, Andreas, Jan-Willem, Lieuwe-Jan, 
Steven, Jasper, Remco: thank all of you for all the nice borrels, BBQs and coffee-
breaks! 

Lieve mama Karin, ik zal jou ook missen. Je hebt me uiteraard veel geholpen 
met werkgerelateerde zaken, maar vooral ben ik je dankbaar voor je luisterende 
oor. Ik ben enorm blij dat jij en Simon Nila erbij hebben gekregen; hopelijk wordt 
het net zo’n leuke meid als haar moeder. Hinke, bedankt voor het zo geweldig 
vervangen van Karin tijdens haar zwangerschap! 
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Vooral wanneer proefjes niet gaan zoals ze horen, is het fijn een hobby te 
hebben waar je je energie in kwijt kan. Ook bij voetbalclubs zitten prettig 
gestoorden, waar ik geregeld veel te lang mee aan de bar heb gezeten. In 
chronologische volgorde zijn dat: Brian (en Manon, WHC), Nils, Pieter en Ricie 
(TKB) en Johan, Gea, Jan, Jannie, Ronald, Anton-Jan, Jacob en Andries (Potetos). 
 
Немања, Малака, хвала ти на савршеном одмору у Србији, такође и у 
Фемкино име. Стварно смо уживали са тобом и са твојом ПОРОДИЦОМ и 
пријатељима, и стварно нисмо могли да пожелимо бољег водича. Све што 
смо радили и видели је било савршено: рафтинг, ултра-лако једрење, 
Прељина, Београд и наравно вожња ЈУГОМ! “Пријатно” твојим родитељима, 
и хвала ти што си нам постао тако добар пријатељ. Неси, надам се да ћемо 
провести много будућих одмора заједно. 

Данијела, мој драги српски пријатељу, надам се да ћеш наћи свој мир и 
своје место под Сунцем, и да си већ нашла љубав свог живота. Знам да ћеш 
уживати где год да те живот одведе. Убеђен сам да ћеш веома ускоро писати 
своју посвету, што ће ти бити велико олакшање. 
 
Dan moet ik ook nog de oorzaak van de meeste ellende behandelen: de Toppertjes. 
Wat begon als een slechte grap is nu nog steeds een slechte grap, maar wel één die 
hecht is. Frans (FranZz) en Wendy, Wouter (TRP) en Maaike, Jan(nemans) en 
Miranda, Frank (Buckies) en Hendri (HN3), de meeste mooie verhalen die ik aan 
mijn Groningen-tijd (10 jaar… pfffff) heb overgehouden heb ik te danken aan 
jullie. Van vervelende kabouters, tot omhoogstaande kraagjes, van liefde tot 
kapotte horloges: snif! 
 
Mijn familie is erg belangrijk voor me. Papa en mama, bedankt dat jullie me altijd 
gestimuleerd hebben te doen wat ik wou. Zonder jullie steun had ik nooit mijn 
studie kunnen doen en had ik dit boekje dus ook nooit kunnen schrijven. Mijn 
kleine (ahum) zusjes, Barbara en Sanne, sorry dat ik niet zo veel in Wezep ben 
geweest als jullie graag zouden hebben gewild. Martin, bedankt dat je mijn pa niet 
als enige kerel in een huis met vrouwen hebt laten zitten. Ticooooo!! Ik hou van 
jullie allemaal. 
 
Lieve Femke, bedankt voor het luisteren naar alle verhalen van het lab als we thuis 
waren. Ik had je van tevoren gewaarschuwd over de AIO-dip; ik hoop dat het in 
mijn geval nog wel mee viel. Als beloning zal ik mijn oren zo koud mogelijk voor 
je houden. Hopelijk vinden we snel ons eigen huisje, boompje en beestje (ah, toe 
nou?). Jeg elsker deg, lekker toch! 



 

 




