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Dankwoord 

Hoogst waarschijnlijk heb ik de indruk gewekt, dat dit boekje het resultaat 
is van mijn geploeter alleen. Dat is zeer zeker niet het geval, aangezien velen mij 
hebben geholpen. Allereerst wil ik mijn promotor Ron Heeren bedanken, die een 
regelmatig door Mare en mij 'dood verklaarde' FT-MS weer springlevend maakte. 
Ron heeft een grote wetenschappelijke bijdrage geleverd aan mijn werk. 

Dit proefschrift zou kop noch staart hebben gehad als mijn andere 
promotor, Jaap Boon, niet zo kritisch was geweest. Ik wil hem, voornamelijk voor 
de hulp bij het schrijfwerk, hartelijk bedanken. 

Mare Duursma heeft mij de afgelopen vier jaar enorm geholpen met mijn 
experimenten op de FT-MS. Volgens mij kwam hij die bewuste maandag niet 
toevallig op het lab, terwijl hij vrij was, maar wist hij gewoon dat ik de stikstof was 
vergeten. Anderen, die ik wil bedanken voor de hulp met de FT-MS, zijn Ton 
Vijftigschild, Sjoerd Wouda, Ad de Snaijer, Xinghua Guo en Ilja Stavenuiter. 

De sponsors van mijn project, Akzo Nobel Chemicals Research Arnhem en 
DSM Research in Geleen, dank ik voor de extra financiële ondersteuning om dit 
project mogelijk te maken. Chris de Koster, Michel Nielen en in het laatste jaar 
Pieter van Woerkom dank ik voor hun wetenschappelijke bijdragen aan dit project. 
De halfjaarlijkse bijeenkomsten waren voor mij zeer nuttig. En toch denk ik nog 
steeds, dat die (bio)polymeren een goede tussenzet waren. 

Harry Philipsen wil ik bedanken voor de interessante discussies en de 
polyesters, die hij beschikbaar stelde. Overigens heb ik die polymeren met behulp 
van Jan van Velde van de Akzo kunnen GPEC ESI-TOF'en. Mijn dank daarvoor. 
Steen Ingemann wil ik danken voor de bijdrage aan de mechanistische interpretatie 
van het ECD werk in dit proefschrift. Steen is nu typisch zo iemand die ik eigenlijk 
eerder bij mijn werk betrokken zou moeten hebben. De discussies die ik met hem 
heb gehad waren zeer nuttig. 

De afgelopen vier jaren is mij gebleken dat er binnen de muren van het 
AMOLF heel veel mogelijk is. Dat werd voor mij extra duidelijk toen ik met Bela 
Mulder in gesprek raakte over MS aan co-polymeren. Dit leidde tot een aantal 
discussies waardoor een opzet is gemaakt voor vervolgonderzoek. Nu alleen de 
experimenten nog! 
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Gedurende twee jaar ben ik (gebombardeerd) voorzitter geweest van het 
IRC, waar ik heb mogen kijken achter de schermen van AMOLF en de FOM 
organisatie. Deze periode heb ik als zeer nuttig en plezierig ervaren, waarvoor ik 
Wim, Ben, Hans, Bela, Martijn, Lenneke, Piet, Yumna, Christiaan, Dirk en 
Gerbrand wil bedanken. 

Mijn mede kippenhokbewoners en de overige Macromollers dank ik voor 
de gezellige tijd in o.a. de brouwerij: Jorrit, Georgiana, Nick, Gies, Oscar, Bea, 
Stefan (ook voor de filosofische gesprekken ?), Frank, Jerre, Klaas-Jan, Jaap, 
Linda, Ad, Liz, Annebeth (tevens voor het carpoolen samen met Marc), Pete, 
Laszlo, Krisztina, Vincent, Marcel, Janine, Leo, Muriël, Jan, Ron, Jaap, Theo, 
Marc, Gert, Gerard, Tina, Lidwien, Donna, Han, Katrien, Petra, Wim, Dominique, 
Bea, Frans, Anne, Annelies, Ahmed, Piet en Krista. Iliya Cerjak wil ik bedanken 
voor de hulp bij het ontwerpen van de cover. 

Zowel mijn ouders als Tamara wil ik bedanken voor de onvoorwaardelijke 
steun en stimulans die ze mij tijdens mijn studie en promotieonderzoek hebben 
gegeven. Zonder hen was dit boekje nooit verschenen. 

Sander, 3 december 2001 
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