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Stellingen

behorende bij het proefschrift:

“Hierarchical Structure Formation in Supramolecular
Comb-Shaped Block Copolymers”

Anton H. Hofman

1. Koud is relatief.

C. Barner-Kowollik et al., Macromolecules, 2001, 34, 7849-7857

2. De juistheid van de aanname van gelijke dichtheid voor monomeer
en polymeer door Bergman et al. is twijfelachtig.

J.A. Bergman et al., Macromolecules, 2014, 47, 5960-5970.

3. Dat een in polymeren gespecialiseerd bedrijf een niet-polymeriseerbaar
monomeer verkoopt, is op zijn minst opmerkelijkheid te noemen.

N,N-dimethylmethacrylamide, Polysciences, Inc.

4. Een combinatie van eenvoudige componenten kan tot zeer complex
fasegedrag leiden.

Dit proefschrift

5. Een kleine verandering in chemische structuur kan grote gevolgen
hebben.

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift

6. Hoe perfect een structuur na zelf-assemblage ook is, een minimaal
verschil in elektronendichtheid maakt analyse daarvan een stuk lastiger.

Hoofdstuk 3 van dit proefschrift

7. Het proces voorafgaand aan een prachtig elektronenmicroscopieplaatje
wordt vaak onderschat.

8. Het is pijnlijk om te zien dat fundamenteel onderzoek niet altijd door
collega’s in het veld wordt gewaardeerd.

9. Wetenschap is als leren lopen: het gaat met vallen en opstaan.


