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Dankwoord

Als eerste wil ik mijn promotor, professor Gerrit ten Brinke, bedanken voor
het bieden van de gelegenheid tot het doen van promotie-onderzoek, voor
zijn kundigheid en geduld bij de begeleiding en voor de goede ideeën. Ik
heb er veel van geleerd.

I wish to thank the members of the quality assessment committee: Prof.
dr. O. Ikkala, Prof. dr. U. Steiner and Prof. dr. I. Szleifer.

Veel van de inhoud van dit proefschrift is gebaseerd op publicaties die
geschreven zijn in samenwerking met: Karin de Moel, Igal Szleifer, Andrei
Subbotin en Gert Alberda van Ekenstein. Bedankt voor de vruchtbare samen-
werking.

Tijdens mijn promotie-onderzoek heb ik veel collega’s zien komen en
gaan. Het is altijd een zeer hechte groep geweest. Ik wil jullie allemaal be-
danken. Henk Angerman: je was tegelijk met mij begonnen en je bent een
grote steun geweest met jouw heldere inzicht in natuurkunde-problemen.
Lizette Oudhuis en Cor Luyten: jullie waren al langer bezig bij Gerrit en jullie
hebben mij goed opgevangen, zeker in het eerste jaar. Vagelis Manias: I want
to thank you for your help regarding computer matters in the early days.
June Huh: I want to thank you for the interesting discussions and for your at-
tempts to teach me the game of Go. Rudolph Niemeijer: jouw afstudeerwerk
vormde een basis voor hoofdstuk 4. Christiaan Kok: jij was mijn steun en
toeverlaat in alles op het gebied van Linux en computers. Elena Dormidon-
tova: thank you for your kind friendship. Karin de Moel: bedankt voor jouw
bijdrage aan hoofdstuk 3 en voor het introduceren van de A0-poster. Rikkert
Nap: bedankt voor de vele discussies (zowel op wetenschappelijk gebied als
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op het gebied van geschiedenis) en voor de uitstapjes naar musea. Johan de
Jong: jouw hulp op gebied van Linux en Latex is onmisbaar geweest en met
jouw humor was je de ideale kamergenoot (en nog bedankt voor het branden
van 42 CD’s !). Roman Stepanyan: thank you for supplying the theoretical
inspiration for the simulations of chapter 6. Evgeny Polushkin: you were
always able to cheer me up with your kind words. Manuel Reenders: door
jouw humor kon ik de tegenslagen beter relativeren. Jelger Risselada: ik heb
je maar een paar weken meegemaakt, maar je was een leuke gesprekspartner
tijdens de lunches. Andrei Subbotin: thank you for the fruitful collaboration.
Prof. Igor Erukhimovich and Valentina Vasilevskaya: thank you for the help-
ful discussions. Verder wil ik alle (ex-)collega’s bij Polymeerchemie bedanken
voor de gezelligheid tijdens de borrels en de feestjes.

Ik wil (nogmaals) Johan de Jong en Rikkert Nap en ook Rein Halbersma
bedanken voor hun hulp bij het tot stand komen van dit proefschrift.

Er was natuurlijk ook een leven buiten de universiteit. Ik wil de jongens
van wiskundig dispuut W4 bedanken voor de vele interessante bijeenkom-
sten. Ik wil de dames van de Leeskring Engelse Literatuur bedanken voor de
vele interessante boekbesprekingen en de culturele uitstapjes.

Ik wil Gerard Veltman, Saskia Blom en Ruben Flohr bedanken voor de
steun in moeilijke tijden. Jullie waren er toen ik het hard nodig had. Gert
Visser, Christiaan Afman en Gert Wilkens wil ik bedanken voor de gezellige
avonden en de mosselfeesten. Dick Flikkema wil ik bedanken voor het (bijna)
dagelijks sturen van grappige emailtjes.

Tenslotte wil ik mijn familie bedanken: in het bijzonder pappa, mamma,
Koenraad, Engedi en oma.




