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Dankwoord (Acknowledgements) 
Enigszins vertraagd en 260 km verwijderd van Groningen zit ik te typen aan deze laatste 

woorden. Het bewijst maar weer dat een promotie vol verrassingen zit en dat deze niet altijd 

verloopt zoals gepland. Gelukkig doe je een promotie nooit alleen en zijn er een boel 

mensen die bleven zeuren, steunen en pushen zodat het me toch is gelukt om mijn 

proefschrift af te maken. Ik wil dan ook graag deze laatste bladzijdes gebruiken om een 

aantal mensen te bedanken. 

Allereerste wil ik natuurlijk mijn promotor Prof. dr. Kees Hummelen bedanken.  In een 

vakgroep waarin de nadruk vooral lag op de 'kleinere' fullereenderivaten had je het 

vertrouwen om  mij als pionier aan te wijzen in de wereld van geconjugeerde polymeren. Ik 

wil je bedanken voor de vrijheid die je mij hebt gegeven tijdens mijn onderzoek.  Het heeft bij 

mij geleid tot een beter begrip van de materie, het ontwikkelen van een visie en tot het 

triggeren van mijn creativiteit. Dankzij deze creativiteit is het mij gelukt om enkele 

synthetische puzzels op te lossen, iets wat voor mij een essentieel onderdeel is geweest 

voor het slagen van mijn promotie.   

In my final year a new group member was introduced : dr. Ryan Chiechi. At that moment I 

could not have predicted that he would play such an important role during the final stages of 

my phd. While he was still busy unpacking from the move to Holland he was already 

assigned as my co-promotor.  Ryan, I would like to thank you for your extensive help to get 

my thesis to its final form. As a native English speaker you spent many hours in 

correcting/advising me how to improve my Dunglish. Thank you also for your help in getting 

the results of chapter 5 & 6 combined into a paper. I hope it will open the eyes of more 

scientists. I wish you all the luck and hope you can find some time to spent on photography, 

it’s a too interesting hobby.  

In het speciaal wil ik de leden van de beoordelings commisie bedanken; Rene Janssen, Adri 

Minnaard en Dirk Vanderzande. Ik dank jullie voor de snelle beoordeling van het manuscript 

en de waardevolle suggesties en verbeteringen die jullie hebben gegeven.  

Ik wil graag de overige leden van het BioFET onderzoeksprogramma bedanken. Francesco, 

Marjon, Prof. Dr. Bert Poolman en Prof. D.M. de Leeuw: bedankt voor jullie inzet, visie en 

geduld. Het (te) ambitieuze project heeft me doen beseffen dat het kunnen synthetiseren 

van een materiaal pas waarde heeft als dit ook met succes is getest in de beoogde 

applicatie.
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Er is een speciale plek in mijn hart voor Prof. dr. Bert de Boer, die op 35 jarige leeftijd 

overleed aan  gevolgen van kanker. Ik heb Bert al leren kennen gedurende mijn 

studententijd bij  polymeerchemie en heb daarna met veel plezier 3 jaar met hem 

samengewerkt. Hij was een ambitieus man, een voorbeeld voor velen.  

Tijdens mijn promotie heb ik het genoegen gehad om meerdere studenten te mogen 

begeleiden.  Jan, jij bent tegelijkertijd met mij begonnen en bent het langste gebleven. Ik wil 

je bedanken voor de plezierige samenwerking. De 'Jan Alma koppeling' voor de synthese 

van de bithiofeen monomeren is zeer belangrijk geweest voor mijn verdere onderzoek. Ik 

herken me zelf (maar dan met fotografie) in je passie voor house muziek en de soms 

afleidende werking daarvan. Ik wens je succes met je verdere keuzes.  Iwona, some might 

have thought: what is this small, fragile polish girl doing in this big chemical world?  But I 

know better, looks can deceive. Even with limited practical knowledge you developed quickly 

into a capable chemist. And what only few know: outside the lab you were a true party 

animal.  Good luck with your scientific career! Joris en Thomas, het moet een grote plons in 

het diepe zijn geweest voor jullie. De materie rondom geleidende polymeren is geen 

eenvoudige en toch hebben jullie je de stof in zeer korte tijd eigen gemaakt. Jullie hebben 

voor de missende stukjes gezorgd zodat ik uiteindelijk de puzzel kon oplossen. Ik ben jullie 

daarvoor erg dankbaar. Ik voorzie een voortvarende chemische carrière voor jullie allebei.   

Ik ben altijd met veel plezier naar de universiteit gegaan en dat mede dankzij de goeie sfeer 

op het lab!  Alfred, Alex, Renske, Patrick, Lacra, Marleen, Ricardo, Tessa, Carlos, Hennie, 

Cindy, Hang, Tineke, Reinder, Renate, Daniel, Minze, Bedankt! Floris, Erik, Maaike en Jan 

het 'geouwehoer' op het lab en de gezamenlijke BBQ's zal ik niet gauw vergeten! Ook wil ik 

onze buren, anorganische chemie, bedanken voor de gezellige sfeer op de gang.  Mijn 

'familie' bij polymeerchemie zal ik ook zeker niet vergeten! Ik krijg nog altijd een glimlach als 

ik denk aan de vele lunches, borrels en andere feestjes die ik bij polymeerchemie gehad 

heb.  

Naast mijn vroegere collega's wil ik ook mijn nieuwe collega's bij Stahl bedanken.  Mede 

dankzij de open en informele houding voelde me ik me al snel thuis bij Stahl. Niek, Leon, 

Rick, Rob en Oscar we moeten snel weer eens een avondje op stap.   

Er zijn mensen die puur voor de wetenschap kunnen leven, ik ben niet zo iemand. Voor mij 

is ontspanning minstens net zo belangrijk. Ik wil daarom dan ook de leden van AMOR 

(badminton) bedanken voor de sportieve uitdagingen en de gezelligheid die ik al die jaren 

heb gehad. In het specifiek wil ik natuurlijk Maarten, Catherine en Marieke bedanken. In het 

begin 'slechts' teamgenoten, maar uiteindelijk uitgegroeid tot  beste vrienden. Ik hoop dat we 

nog jaren samen op pad gaan ook al is de afstand een stuk groter geworden.   
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Mijn andere passie is fotografie, Martijn, Herrick, Mark, Aniek, Harm, Joke, Harmen, 

Hannah, Marij en AFV Kontrast bedankt voor jullie bijdrage aan mijn creatieve ontwikkeling. 

Vooral de nuttige discussies die we hadden na een shoot, tijdens een drankje.      

En dan nu vlak voor het einde wil ik nog een aantal mensen bedanken die me zeer dierbaar 

zijn geworden: De Toppertjes. Gerrit, Jan, Frans, Wouter, Hendrie, Wendy,  Maaike, Femke, 

Miranda, Kelly we hebben zo veel meegemaakt. Ik denk altijd met veel plezier terug aan alle 

borrels, bbq's, bier avondjes, piratenfeesten, vistochtjes en pokeravondjes.  We mogen dan 

zijn uitgewaaierd over Nederland en daarbuiten, ik hoop dat we elkaar nooit zullen vergeten 

en van tijd tot tijd weer als vanouds bij elkaar komen. Jan en Gerrit ik zie er nu al naar uit om 

samen met kroost te gaan vissen en te babbelen over vroagah.  

I want to thank all the people with whom I have spent the last years at the Nijenborg 4. All 

the BBQ's, dinners, work weeks, conferences, parties, sporting events, nights out. Thanks 

for your company and friendship! 

Uiteraard wil ik ook mijn familie bedanken. Pap, Mam, bedankt voor jullie steun en 

vertrouwen. Het is altijd fijn om thuis te komen. Liza, lief zusje, je bent als een goede 

vriendin voor me. Ik hoop dat je samen met Michiel alle geluk van de wereld krijgt. Michiel, 

zorg goed voor mijn kleine zusje. We gaan binnenkort eens een lekker Belgisch biertje 

drinken.  
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