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Dankwoord
4 jaar geleden begon mijn zoektocht naar het mechanisme van de 
carbeenpolymerisatiereactie, nu 293 polymerisatiereacties later, 16,5 gram polymeer 
rijker, 1091 berekeningen verder en na 152 GPC uren kan ik zeggen dat we deze 
interessante reactie van begin tot en met het eind hebben blootgelegd. Dit ging zeker 
niet zonder slag of stoot en al helemaal niet zonder de hulp, motivatie, support, 
aanmoediging en inspiratie van vele mensen. Ik weet nu al dat ik iedereen te kort doe in 
mijn dankwoord en zou het liefst iedereen niet in woorden maar in daden bedanken, 
maar ik ga toch een geschreven poging wagen. 

Als eerste bedank ik natuurlijk Bas, zonder jouw motiverende enthousiasme zouden 
deze vier jaar niet zo snel voorbij gegaan zijn. Je was een geweldige begeleider, je gaf 
mij de vrijheid om mijn eigen keuzes te maken in de zoektocht naar het mechanisme en 
je hielp altijd op het goede moment om mijn motivatie terug te krijgen als dat even was 
weggeëbd. Soms werd ik wel eens een beetje moedeloos van al die verschillende 
resultaten, maar door jouw positieve kijk op soms onlogische-lijkende resultaten kon ik 
toch weer de energie vinden om door te gaan. Samen met dit alles en met wat ‘gepushed 
geluk’ konden alle eindjes aan elkaar geknoopt konden worden om het volledige 
mechanisme in kaart te brengen. 

Mijn tweede promotor, Joost, bedankt voor alle inspiratie en kritische vragen 
aangaande het project. Door jou bleef ik scherp over de behaalde resultaten. Ook 
bedankt voor de correcties en suggesties over het duidelijk weergeven van de resultaten 
in een goed verhaal. Verder ben ik ben blij dat mijn planning op het eind ook in jouw 
planning paste, waardoor het allemaal op tijd af kon zijn. 

Jarl Ivar bedankt voor alle input en feedback van presentaties in de afgelopen 4 jaar. 
Soms was het met een vleugje humor, maar altijd kritisch en goed onderbouwd. Ook 
bedankt voor de correcties in mijn manuscript en voor de structuren in hoofdstuk 3. 

Verder bedank ik graag ook de andere leden van mijn promotiecommissie, bedankt 
dat jullie bereid waren om mijn manuscript te beoordelen en waar nodig te corrigeren. 
Matthias Bickelhaupt, Theo Dingemans, Henk Hiemstra, dank voor de correcties in de 
Nederlandse samenvatting. Kees Elsevier, Peter Schoenmakers, ook bedankt voor de 
discussies over de polymeeranalyse. 

En dan de polymeergroep, we waren met veel en op het eind was er nog maar 1. Als 
eerste Erica, heel erg bedankt dat je aan het eind van mijn masterproject mij het 
vertrouwen hebt gegeven dat ik een promotie aan zou kunnen. Verder vond ik het altijd 
erg gezellig om met je samen te werken en heb veel geleerd van je strategische aanpak, 
later heb ik er ook veel profijt van gehad. Herr Dr. Finger aka Markus, thanks for the 
helpful suggestions. Nicole, dank je wel voor het delen van je diazomethaan kennis. Het 
was leuk om naast je te staan op het lab, zo konden we makkelijk van ideeën wisselen. 
Piluka, I would like to thank you a lot, not only chemistry related, but also for the lovely 
dinners, movies and other times. I always enjoyed them, thank you. Alma, you lived in 
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the same place as Piluka and you made me feel welcome too, thank you. Besides 
sharing the Bas-group, we also shared the office for a little while. This was really 
convenient for me, since I just started to learn how to preform DFT calculations and you 
were always so kind to help me by explaining my errors. Thank you for that and of 
course also for the nice time in the office.  

Ook alle andere mensen met wie ik een kantoor gedeeld heb wil ik graag bedanken. 
Het was maar een kantoor voor 4 mensen, maar in de loop der tijd hebben er vele 
mensen gezeten. Zonder jullie luisterend oor voor mijn belevenissen en frustraties, zou 
ik alles opgekropt moeten hebben, wat waarschijnlijk niet geheel ten goede van mij 
gekomen zou zijn. Sofia, dank je wel, ook voor het luisterend oor buiten het lab en ik 
vind het ontzettend leuk dat je in Amsterdam blijft. Ik ben blij dat we onze vriendschap 
die we op het lab begonnen zijn ook na het UvA tijdperk voortzetten. Rosalba, thanks 
for the cookies and our spinning activities (after you left, I almost did not go anymore). 
Tendai, thank you for always willing to help me. With chemistry, English languages, 
other questions and in the end even as a party-partner, which was always very nice. 
Nanda, in the beginning you were quiet, but that changed quite quickly, thanks for the 
nice discussions. I hope you will find a perfect job in India in which you maybe can 
even use a little of your gained Dutch attitude. And as promised, soon I will send you a 
personal song, so you don’t have to miss my singing too much . Monalisa, thank you 
for sharing the nice talks and of course for the Enkhuizer Jodekoeken. Also thanks to 
Eleonora, that you have a beautiful name and that I was allowed to (ab)use your name in 
many songs (e.g. Toreador song – Carmen). Massimo, it was nice to share the office 
with you, your talks about couch surfing, biking and enjoying life were always cheerful. 
Good luck with your PhD in Berlin and see you soon! 

Naast kantoor hebben we natuurlijk ook het lab. Ik ben blij dat ik het lab altijd met 
gezellige mensen heb mogen delen en dat ik van jullie altijd vrijuit met de muziek mee 
mocht blèren. First I would like to thank my neighbours. Riccardo, thanks for the nice 
talks during the experiments and sorry that I did not keep my promise to come back in 
the lab. Ping, Ping, Ping, Ping (lucky you, you always hit the jackpot) thanks for 
learning how to make dumplings and for showing how to paint a fume hood brown from 
the inside in 1 second. Avi, thank you for translating my English to English for some 
chapters and that you were always happy to join for a drink. Good luck in Washington 
and nice to hear that you keep up the Dutch biking spirit. En natuurlijk Bart, dank je wel 
voor de gezelligheid en de leuke gesprekken tussen de serieuze chemie door. Ook voor 
alle goede muziek die je draaide en dat we in de toekomst nog veel van goede muziek 
kunnen genieten buiten het lab onder het genot van een dansje. Wojciech, you were in 
the lab when I began and I was in the lab when you began. It was very nice to welcome 
you back and to show you your own lab rules. Good luck in becoming a professor. 
Pauline, you arrived in the lab, when I just left. I know you more from outside of the lab 
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then inside, which makes me see you more as a friend than a colleague. It is very nice 
you joined the group and for sure we will have a lot of nice times in the future! 

And of course a lot of thanks to all the other HomKat-group members. With you all it 
was always an amazingly gezellige time, not only at work and conferences, but also for 
the nice activities outside of the lab, lovely BBQ’s, dinners, trips, borrels, parties, 
housewarmings etc. etc. Pawel, Fred, Rafa, Stefan (dank je voor het gebruiken van je 
laptop op de cruciale dag), René, Zhou, Martin, Sandra, Linda, Fenna, Christophe, 
Colet, Vincent (succes met het organiseren met de HIMS borrels), Pierre, Matthias, 
Volodymyr (also thanks for the help with the DFT calculations), Tatiana, Esther V., 
Andrei, Dennis, Gianluca, Jana, Julien, Sander K., Sander O., Yasmine, Paul, Danny, 
Esther S., Sutanuva, Remko, Lidy, Yann (the studio 80 dancer), Leszek, Sara Alcolea, 
Carien (dank je voor de opbeurende berichtjes). And I thank of course also the people 
who I know of the old building, Ivo (ook bedankt dat ik altijd mocht langskomen op de 
Plantage Parklaan), Max (aka HvH), Fabrizio (thanks for learning me the basics in 
chemistry), Jeroen, Rick, Johanneke, Miguel Rubio (thanks for showing us around 
Madrid), Jurjen, Sumesh, Ronald, Samir, Pierre-Alain, Alessandra, Sara Calvo (aka 
party-girl, it was very nice to share your time here in Amsterdam!!).  

Tijdens mijn promotie heb ik twee studenten mogen begeleiden. Iris, dank je wel voor 
je bijdrage aan het deel van de polymeric solar cells. Zelf ben je nu druk bezig met je 
eigen onderzoek in Eindhoven en een beetje in Berlijn, wellicht zie ik je daar nog. In 
ieder geval succes met het afronden. Medea, je had vele uren gekolomd, helaas niet 
altijd met het gewenste resultaat. Bedankt voor je harde werk en ik hoorde dat je ook 
onderzoek wilt gaan doen, heel veel succes de aankomende jaren.  

Naast het onderzoek mocht er ook practica gegeven worden. Voorbereiding is het 
halve werk zeggen ze, en dat was zeker met practica zo. Hiervoor bedank ik Ron en 
Johan, het was vermoeiend, maar mede door jullie vond ik het altijd erg leuk om te 
doen. 

Zonder technici geen experimenten, daarom een grote dank aan Taasje en Erik, naar 
jullie kon ik altijd gaan als ik een vraag had of als er weer iets gerepareerd moest 
worden, dank jullie wel. Fatna, bedankt voor het helpen met de GPC. Zonder GPC had 
ik een stuk minder resultaten gehad. Jan Meine Ernsting en Jan Geenevasen bedankt 
voor alle hulp met de NMR experimenten. Voor de massa analyses Han Peeters en ook 
Petra Aarnoutse en Henk Dekker bedankt. 

Door de verhuizing naar het Science Park zijn de verschillende onderzoeksgroepen 
toch iets nader tot elkaar gekomen waardoor er meer samenwerking tot stand kwam, 
maar ook heel veel gezellige borrels. De MolInC Group (Joen jij hoort hier natuurlijk 
ook een beetje bij), bedankt dat ik bij jullie mini-meeting groep mocht en dat ik altijd 
voor positieve afleiding bij jullie langs mocht komen. Soraya, zonder jou was 
Superpisvis nooit geboren. Ruben, dank je voor de kritische kijk op de chemie en ook 
voor alle heerlijke BBQ’s en de goede chili con carne feestjes. Ties, ontzettend bedankt 
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met het helpen van het in elkaar zetten van de cover! Van de photonics groep, Tibert, 
dank je wel voor het samen opzetten van de HIMS council/borrels. Sérgio thanks for the 
collaboration with the students-project and for always being so enthusiastic. The people 
of the organic group, Stanimir, thanks for joining the parties and borrels, you 
represented the organic group perfectly well. Arjen, jij ook succes met het afronden. 
Linde bedankt voor alle ins and outs over het promoveren.  

 
For all my friends which I met during these last 4 years en al mijn vrienden die ik 

daarvoor al kende, who joined to parties, on trips and organized the delicious 
dinners/lunches/other nice stuff. Big THANKS! You all brightened up my life.  

 
And of course with all my love I thank my sweet paranymphs. Who support me a lot 

during the last two tremendously intensive months and who will support me during the 
beautiful day. Vlien, dank je voor alles. Voor er altijd zijn, al is het 9 uur ’s ochtends op 
het lab of op een feestje. Onze vriendschap begon in het bestuursjaar en als het aan mij 
ligt, houdt het zeker nog wel een paar jaartjes aan! Ik hoop dat ik een beetje dezelfde 
support wat je mij gegeven hebt, ook aan jou kan geven tijdens jouw laatste loodjes. Ik 
zei al, ik kan het niet makkelijker maken, maar misschien wel een beetje leuker. Zea, 
I’m really happy to have a superwoman as a friend and as a paranymph. Thank you for 
all the nice chit-chats during the scooter-bike rides and during many many more times. 
We will have a gorgeously terrific time in Australia, were we will celebrate our ass off, 
thanks for asking me to join you! En als ik drie paranifmen kon hebben, dan was jij, 
Zohar, natuurlijk mijn derde geweest. Lieve Zohar, dank wel voor je geweldige 
vriendschap, tijdens het studeren, tijdens het werk en zeker ook alvast voor in de 
toekomst.  

Verder bedank ik ook mijn familie, dat jullie altijd interesse toonden in het a + bra + 
ca = dabra wat ik deed (maar vooral interesse of ik alweer wat opgeblazen had).  
En als laatst maar niet als minst, bedank ik natuurlijk mijn ouders en mijn broer. Lieve 
ouders, ik ben blij dat jullie mij altijd de vrijheid hebben gegeven om te kiezen wat ik 
wilde en me daar ook altijd met alle liefde in gesupport hebben, zonder dat was het 
zeker niet allemaal zo soepel gegaan, dank jullie wel. Karel, dank je wel dat ik op het 
einde met al mijn frustraties bij je mocht komen en dat ik mee kon liften op jouw 
ervaringen in het afronden van een promotie. Ook bedankt voor alle antwoorden op mijn 
vele vragen, die ik je altijd stel (en ga stellen). Verder kan ik nu nog alle dingen 
bedanken die mijn leven de afgelopen jaren een stuk aangenamer hebben gemaakt, maar 
ik laat het hierbij. Iedereen echt everybody, bedankt, merci, mul umesc, tak, thanks, 

gracias, tangi, grazie, dzi kuj , obrigado, dékui, danke, , te ekkür ederim, 

dhan'yav da. 
Annnemarie – NMRi 

31 oktober 2013 
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