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Dankwoord

Het dankwoord, het laatste, maar misschien toch wel het meest gelezen hoofd-
stuk van een dissertatie. Ik denk dat dit over het algemeen niet zonder reden
is, aangezien ook veel van de resultaten beschreven in dit proefschrift niet zo
mooi zouden zijn geweest zonder de hulp van anderen. Terecht een mooie plek
om iedereen te bedanken die op een of andere manier hieraan heeft bijgedragen.

Allereerst mijn beide promotores: prof. Katja Loos en prof. Gerrit ten Brinke.
Katja, I still remember when you asked me roughly four years ago what I was
planning to do after finishing my master. I replied “perhaps a PhD...”. Your
answer (“You should!”) was quite convincing and started the whole process
that ended with this book. Up to, and including, this page I still don’t regret
this choice; I really enjoyed working in your group. Thanks a lot for giving me
this opportunity to develop myself both at a personal and scientific level.

Gerrit, al tijdens de eerste colleges thermodynamica heeft jouw bevlogenheid
mij enthousiast weten te maken voor de polymeerfysica. Dat is dan ook de reden
dat ik voor zowel mijn bachelor- en masteronderzoek bij jou heb
aangeklopt. Misschien heb je als theoreticus de grote hoeveelheid synthesewerk
die aan alle resultaten vooraf ging niet altijd even goed kunnen waarderen, maar
ik vond het iedere keer weer geweldig om te zien hoe fanatiek je begon te rekenen
na het zien van een nieuw TEM plaatje. Ondanks dat je alweer ruim twee jaar
met pensioen bent, voel ik mij vereerd dat je als tweede promotor wilt optreden.

Then I would like to thank all members of the reading committee, prof. Francesco
Picchioni, prof. Alexander Böker and prof. Yushu Matsushita, for checking my
manuscript quickly and thoroughly. Your comments were very useful and have
increased the quality of this thesis.

Daarnaast wil ik NanoNextNL graag bedanken voor het financieren van dit
onderzoek en het organiseren van verschillende informele bijeenkomsten.
Commentaar van mensen uit een ander vakgebied heb ik altijd goed kunnen
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waarderen en zorgde ervoor dat ik met een nuchtere blik naar mijn eigen project
kon blijven kijken.

Tijdens de afgelopen vier jaar hebben verschillende mensen uit zowel binnen-
en buitenland een belangrijke bijdrage aan mijn onderzoek geleverd. Zonder
hen had dit boekwerk er heel anders uitgezien. Op de eerste plaats de technici
van onze afdeling hier in Groningen. Gert Alberda van Ekenstein, ontzettend
bedankt voor het helpen bij alle lichtmicroscopie, DSC en TGA metingen. Je
kritische blik op de χ-parameter analyse (Hoofdstuk 3) heeft ervoor gezorgd dat
we dit onderdeel nog redelijk vlot hebben kunnen afronden. Jouw afwezigheid
is een groot gemis voor polymeerchemiegroep. Geniet van je welverdiende
pensioen! Albert Woortman, bedankt voor het draaiende houden van alle GPC
apparatuur. Wat moet een polymeerchemicus zonder fatsoenlijke GPC curves?
Evgeny Polushkin, I would finally like to thank you for always having to change
the Bruker SAXS setup for me. Being able to do some X-ray measurements at
home saved me a lot of time.

Van de Elektronenmicroscopie groep (GBB) wil ik graag Marc Stuart, Gert
Oostergetel, Linda Franken en Laura van Bezouwen bedanken voor alle hulp
bij de TEM metingen, voor als ik de instellingen van de microscoop weer eens
helemaal verkeerd had staan, of voor het simpelweg los doen van een deur. Ook
leuk dat ik nog wat heb kunnen bijdragen aan jullie vrijdagmiddagexperiment!

I would like to express my gratitude to prof. Ryan Chieci for giving me permis-
sion to use the microtome. To obtain the TEM images presented in this thesis I
spent many hours in the catacombs of Nijenborgh 4. Special thanks need to go
to Parisa Pourhossein Aghbolagh and Yanxi Zhang for always having to unlock
the door for me. Yanxi, your new system is a nice improvement and saves both
you and the users a lot of time!

Ook buiten onze landsgrenzen was er de nodige expertise beschikbaar. At
Aalto University prof. Janne Ruokolainen and Mehedi Reza welcomed me to
have a better look at some of the supramolecular complexes I prepared. It
was impressive to see what you guys could achieve in just a couple of days.
Without these TEM pictures the results in Chapters 4 and 5 would not have
been that convincing. So far we published one paper together, but more are
coming up. Thanks for inviting me; I really enjoyed my short stays in Finland.
And Mehedi, I’ll soon send you a box of the promised stroopwafels!
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Tijdens de afgelopen vier jaar zijn er vele bezoekjes gebracht aan het ESRF in
Grenoble, waar er Röntgenverstrooiingsmetingen konden worden gedaan op de
Dutch-Belgian beamline onder leiding van Wim Bras. Special thanks need to
go to Daniel Hermida Merino and Giuseppe Portale for always having to ex-
plain us the procedures and being standby during both our night and weekend
shifts. I hope we did not disturb you two too much in your free time during
our stays. And no working setup of course without the rest of the DUBBLE
team. Giuseppe, it’s great to have your here in Groningen now. Hopefully you
can make Groningen the new SAXS center of the Netherlands.

Yexing, you were my only student during my whole PhD period. It was quite
a challenge to make you feel comfortable working on a chemistry lab, although
in the end everything worked out quite well. A significant part of your thesis
results were for instance used for writing Chapter 2 and we even managed to
publish them in Macromolecules. Not bad! I think we both learned a lot from
this experience. Thanks, and I wish you all the best with your future career!

Het secretariaat van polymeerchemie stond altijd voor me klaar als er weer
eens declaraties, formulieren en allerlei andere administratieve zaken moesten
worden geregeld. Of gewoon even binnenlopen voor een praatje. Karin, Yvonne,
Martine en Andrea, bedankt hiervoor!

Martin, wij hebben altijd erg goed kunnen samenwerken. Niet zonder reden
dus dat ik na m’n bachelorproject voor mijn masteronderzoek weer terug kwam
bij jou. Uiteindelijk heb je me zelfs weten te overtuigen om daarna verder te
gaan met een promotieonderzoek. Bedankt voor de leuke en gezellige tijd op
lab 356! En natuurlijk voor het aan mijn zijde staan tijdens de promotie als
paranimf.

Vincent, zelden kom je zo’n sociaal persoon tegen als jij. Ruim vier jaar hebben
wij een kantoor gedeeld en dat heb ik als zeer leuk ervaren. Van discussies over
van alles en nog wat, tot verschillende labuitjes met natuurlijk als hoogtepunt
onze reis naar Taiwan. Hier heb ik echt fantastische herinneringen aan, waar-
voor dank! Fijn dat ook jij tijd hebt willen vrijmaken om paranimf te zijn.

Martijn, mooi dat jij Vincent’s oude plek hebt overgenomen. Een lab en kantoor
voor jezelf is soms ook maar saai. Ondanks dat het de efficiëntie niet altijd ten
goede komt, denk ik dat een beetje geouwehoer op zijn tijd geen kwaad kan. Ik
wens je heel veel succes met je eigen promotieonderzoek!
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Then I would like to acknowledge all other current and previous members of
the block copolymer team: Jin, Ivan, Niels and Ivana. Thanks for the nice time
we spent at many conferences in for instance Bayreuth, Sant Feliu, Lunteren,
Veldhoven, and the work trips to Grenoble. Jin, Niels and Ivan, good luck with
your own PhDs. I’m convinced you will all finish in time, but don’t forget to
write down your results at some point!

Thanks to all boards of the Vereniging voor Polymeerchemici “Netwerk”
(V.v.P. “Netwerk”) for organizing several nice social activities, like excursions,
barbecues and drinks. Including of course my fellow board members during the
period 2011-2013: Jelena, Ivana, Dejan, Agnieszka, Wei and Yi. New boards,
please keep the V.v.P. alive!

Agnieszka, I also really enjoyed teaching the emulsion copolymerization course
together with you. It was always very gezellig!

Many thanks to all other members of the Loos group, nowadays called Macro-
molecular Chemistry and New Polymeric Materials, for all the fun we had
both in- and outside of the lab: Masyitha, Dina, Azis, Csaba, Yi, Jakob,
Qiuyan, Peter, Milad, Marco, Marjon, Marjolein, Patrick, Thomas, Laura,
Anna, Erythrina, Zheng, Kamlesh, Ralph, Salomeh, Jeroen, Wouter, Dennis,
Jessica, Nanda, Danijela, Ankush, Giuseppe, Nemanja and Leendert.

Of course I should also not forget all other present and former colleagues at
the third floor of building 18 for the pleasant working atmosphere. In random
order: Milica, Steven, Arend Jan, Joop, Jur, Ton, Lieuwe Jan, Nienke, Andreas
H., Bart, Avishek, Gurudas, Qing, Alessio, Alina, Mark, Eliza, Jan Willem,
Pavlo, Pei, Jun, Andreas B., Alberto, Tobias, Anke, Deepak, Minseok, Kai,
Lifei, Kseniya, Chao, Stefano, Manfred, Daniel, Jennifer, Konstantin, Karolin,
Diego, Wei, Jing, Jingyi, Lei, Zhuojun and Hongyan. If I still forgot your name,
I am truly sorry; please insert your name <here>.

Pap, mam, Dienco en Hilde, het was altijd fijn thuiskomen. Bedankt voor de
door jullie getoonde interesse, hoewel het waarschijnlijk altijd wel een beetje
vaag bleef wat ik iedere dag precies aan het doen was hier op het Zernike.
Hopelijk geeft dit boekje een beetje duidelijkheid.

Anton


