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Dankwoord 

Hoewel je als promovendus je proefschrift hoofdzakelijk alleen 
schrijft, heb je het eindresultaat aan veel meer personen te danken. 
Bijvoorbeeld omdat ze je met praktische zaken of wetenschappelijke 
vraagstukken hebben geholpen, maar ook vanwege hun onontbeerlijke 
bijdrage op sociaal vlak. Graag maak ik dan ook van de gelegenheid 
gebruik om iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit proefschrift. 

In de eerste plaats wil ik natuurlijk mijn promotor Prof. dr. Gerrit ten 
Brinke bedanken, zonder wie dit proefschrift er überhaupt niet was 
gekomen. Gerrit, enorm bedankt voor de vrijheid die je me hebt gegeven 
tijdens het uitvoeren van dit promotieonderzoek. Na het lezen van de 
dankwoorden van je vorige promovendi klinkt dat bijna als een cliché, 
maar dat maakt het zeker niet minder waar. Het is als promovendus fijn te 
weten dat je (tot op zekere hoogte natuurlijk) zelf invulling mag geven aan 
je onderzoek, terwijl er altijd een sturende hand op de achtergrond 
aanwezig is. Die vrijheid waar iedereen je voor bedankt geeft ook aan dat je 
vertrouwen hebt in al je promovendi, en ook je vertrouwen in mijn kunnen 
heeft me altijd erg goed gedaan, hoewel ik je soms waarschijnlijk ook 
weinig keus liet. Ik ben ongetwijfeld niet de meest mededeelzame 
promovenda die je ooit gehad hebt! 

I would like to thank the members of the reading committee, Prof. 
Ullrich Steiner, Prof. Olli Ikkala and Prof. Robert Magerle, for reading and 
evaluating my manuscript. Robert, I also want to thank you for your 
enthusiasm about my work during the BPS in Bayreuth, and the invitation 
to do experiments in Chemnitz. Although the setup in Chemnitz was not 
suitable for my samples, you mentioned that using a temperature 
controlled setup could be more helpful. Chapter 5 was the result! I would 
also like to thank Nico Rehse for his friendly assistance during my stay in 
Chemnitz. 

Arend-Jan, hartelijk dank voor je hulp bij al mijn chemische 
vraagstukken en het corrigeren van hoofdstuk 6. Ook de ritjes naar 
Lunteren onder begeleiding van The Shadows zal ik niet snel vergeten! 
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De TEM-plaatjes in dit proefschrift zouden niet mogelijk geweest zijn 
zonder de hulp van de leden van de electronenmicroscopiegroepen op 
Zernike en het UMCG. In het bijzonder wil ik Wilma Bergsma bedanken 
voor haar hulp bij het gebruik van de electronenmicroscoop, Wilko 
Keegstra voor het scannen van alle negatieven en Henk de Weerd voor zijn 
hulp en het gezelschap op de erg rustige vrijdagen bij het microtomen. 

I would also like to thank Prof. Janne Ruokolainen for his friendly 
help with TEM and TEM related questions, during my stay in Espoo as well 
as via e-mail. Ari Laiho, thank you for your tips on making TEM pictures of 
the cross-section of thin films! Terhi, thanks a lot for your company during 
my visit to Espoo and several COMPOSE meetings. It’s nice to still hear 
from you every once in a while. Let’s keep in touch! 

Tatiana Fernández Landaluce, thank you for kindly performing 
several XPS measurements. Johan Brondijk, hartelijk dank voor je hulp bij 
(of eigenlijk: het doen van) de geleidingsmetingen van de polypyrrool 
samples. Helaas heb jij er niet veel aan gehad, maar voor mij vormen ze 
toch een mooie afsluiting van hoofdstuk zes. 

Ard Vlooswijk, bedankt voor de plezierige samenwerking die 
uiteindelijk heeft geleid tot onze gemeenschappelijke publicatie, 
beschreven in hoofdstuk zeven. Beatriz, thanks for your enthusiasm 
regarding the project! En natuurlijk waren de uiteindelijke resultaten er 
nooit gekomen zonder de inzet van mijn enige studente, Anne-Marije 
Andringa. Aan haar lag de moeilijke taak om de verwachtingen van beide 
vakgroepen af te stemmen op wat er in werkelijkheid mogelijk was. Anne-
Marije, veel succes met je eigen promotieonderzoek! 

Karin, heel erg bedankt voor je altijd goede humeur en het steeds 
weer feilloos regelen van allerlei administratieve zaken. Hinke, het regelen 
van deze promotie was ook voor jou een ontdekkingstocht. Bedankt voor je 
hulp tijdens de laatste periode! 

Harry Nijland wil ik graag bedanken voor het maken van 
verschillende SEM foto’s en de hulp bij enkele computer-gerelateerde 
probleempjes. Gert Alberda van Ekenstein, hartelijk dank voor je altijd 
vriendelijke hulp en uitleg bij het doen van verschillende rheologie-, 
microscopie- en DSC-experimenten. 

I would like to thank both people with whom I’ve shared a room until 
the end of their promotion for their company and for being great office 
mates. Both of them I managed to lock out of the office without a key at 
some point. Sorry for that! Dear Sasa, thank you for always showing your 
interest in whatever was keeping me occupied. Joost, ook jij bedankt voor 
alle werk- en niet-werkgerelateerde gesprekken. I am also very grateful to 
the other members of the ten Brinke group for being pleasant group mates 
and for their input during group meetings (although we haven’t had much 
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of those recently…): Evgeny Polushkin, Martin Faber, Thu Nguyen, Yuliya 
Smirnova, Tanya Klymko, and Vladimir Markov. Ook alle overige collega’s 
bij polymeerchemie, in het bijzonder Joop, Katja (ook nog bedankt voor de 
laatste XPS-metingen!), Jeroen, Leendert, Wouter, Danijela, Irina en 
Nemanja wil ik van harte bedanken voor hun bijdrage aan alle borrels en 
koffiepauzes, welke altijd goed waren voor de nodige ontspanning. Anke, 
ook al waren we niet vaak tegelijk aan het werk, toch bedankt dat ik je 
labgenootje mocht zijn! Ook gaat mijn dank natuurlijk uit naar alle VvP 
besturen van de afgelopen jaren, voor alle activiteiten die zij georganiseerd 
hebben. Vooral de barbecue in september en de kerstborrel waren elk jaar 
weer een hoogtepunt. 

Natuurlijk kan ik dit proefschrift niet afsluiten zonder een paar 
woorden van dank te richten aan “de Toppertjes” (en aanhang…): Wouter, 
Maaike, Gerrit, Femke, Jan, Miranda, Frank, Hen3 en Kelly. Alle borrels, 
pokeravonden, etentjes, de vaste Toppertjes-feestdagen Koninginnedag en 
oud & nieuw, de weekendjes weg en niet te vergeten de jaarlijkse 4 Mijl 
zorgden voor de broodnodige in- en ontspanning! Frank, onze 
chemicus/fotograaf wil ik natuurlijk ook nog enorm bedanken voor het 
ontwerpen van de cover van dit proefschrift. Het is mooi geworden! 

Verder hebben ook de gezellige avonden met spelletjes, etentjes, 
biertjes, wijntjes en/of andere drankjes met andere oude en nieuwe 
vrienden en bekenden me altijd zeer goed gedaan. In het bijzonder wil ik 
graag René, Nienke en Lydia noemen. Hoewel ik jullie door inmiddels 
groter wordende reisafstanden en andere redenen soms weken, maar vaker 
maanden niet in levenden lijve zie is het altijd weer vertrouwd en gezellig. 
René, na meer dan 20 (!!) jaar vriendschap is het niet meer dan logisch dat 
jij me als paranimf bijstaat. Bedankt daarvoor! Ook wil ik hier graag 
iedereen bedanken die ik wel had moeten noemen, maar desondanks 
vergeten ben. Mijn welgemeende excuses. Bedankt voor je bijdrage, in 
welke manier dan ook, aan dit proefschrift!  

Ten slotte wil ik graag mijn familie bedanken, waaronder ook alle 
opa’s, oma’s, ooms en (oud)tantes die altijd weer hun interesse tonen in 
het reilen en zeilen in het hoge noorden. 

Lieve mamma en pappa, al hielden jullie niet meer van elkaar, jullie 
hebben er nooit enige twijfel over laten bestaan dat jullie wel van mij 
hielden. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke liefde, steun en 
aanmoediging! Natascha, ook jou wil ik van harte bedanken voor je 
betrokkenheid en altijd goede zorgen. Ik vind het fijn om pappa samen met 
jou zo gelukkig te zien. Rudy, ik ben er altijd trots op geweest om jou als 
mijn grote broer te hebben, and Ingrid, I’m happy to have you as my sister-
in-law. Het is altijd weer gezellig als we met z’n vieren samen ergens zijn! 
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Ondanks dat jullie officieel (nog?) geen familie zijn, heeft een bezoekje 
aan Slochteren voor mij nooit anders gevoeld dan thuiskomen. Hilly en 
Martin, ik kan me geen lievere schoonouders wensen! Jolanda, ook jou wil 
ik natuurlijk van harte bedanken voor je interesse en alle gezelligheid. 

Nu heb ik iedereen genoemd: collega’s, vrienden en familie, maar nog 
steeds de belangrijkste persoon in mijn leven niet. Lieve Frans, jij bent ze 
allemaal in één, en meer! Bedankt voor je liefde, je spreekwoordelijke brede 
schouders wanneer ik die af en toe even nodig heb, en de vele manieren 
waarop je altijd weer een lach op mijn gezicht weet te toveren. Ook al moet 
je er zelf nog één schrijven, dit is ook alvast een beetje jouw proefschrift. Ik 
hou van jou! 



 

 




