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Dankwoord  
 

Na negen jaar zit het er dan op in Groningen. Een rare gedachte om weg te gaan 
uit de stad waar ik zolang met plezier gewoond en gewerkt heb. Dat het zo’n leuke 
tijd is geweest heb ik aan veel mensen te danken. 

Als eerste wil ik mijn promotor Kees Hummelen graag bedanken voor de meer dan 
enthousiaste en geïnteresseerde begeleiding gedurende de afgelopen jaren. Kees, 
ik was de eerste student die in je groep kwam afstuderen en toen je vroeg of ik 
interesse had om er nog vier jaar aan vast te knopen heb ik eigenlijk geen moment 
getwijfeld. Ik heb genoten van de vele discussies over de afwisselende projecten 
waar we de afgelopen jaren aan gewerkt hebben. Je hebt me alle vrijheid gegeven 
in mijn onderzoek en daar ben ik je erg dankbaar voor.  

I owe a great deal of thanks to the members of the reading committee: Paul Blom, 
Klaus Meerholz and Nazario Martín. Your comments and suggestions have been 
very useful for improving the book. Paul, ik wil je hartelijk bedanken voor de fijne 
samenwerking die ik de afgelopen vier jaar met je groep heb gehad. Ik heb het 
altijd bijzonder leuk gevonden te zien wat jullie allemaal met mijn fullerenen kunnen 
doen. Klaus, I have thoroughly enjoyed our cooperation in the holographic imaging 
project over the years. Thanks for all the nice meetings and explanations of difficult 
physics. Nazario, he disfrutado mucho mi tiempo en su grupo en Madrid, por eso 
me allegra mucho que tu estarás presente durante la defensa de mi thesis.   

Bijna alle hoofdstukken van dit boek maken onderdeel uit van 
samenwerkingsprojecten. Ik ben dan ook vele mensen dankbaar voor hun 
contributies. Het werk beschreven in hoofdstuk 2 was nooit tot stand gekomen 
zonder Valentin Mihailetchi die alle device preparatie en fysica voor zijn rekening 
heeft genomen. Valy, many thanks for all the work on the [84]PCBM solar cells. 
Hoofdstuk 3 was een samenwerkingsproject met ECN. Jan Kroon en Wiljan 
Verhees wil ik graag bedanken voor de vele zonnecellen die met mijn fullerenen 
gemaakt zijn. I would like to thank Thomas Anthopoulos for the nice cooperation of 
the past couple of years in the field of the FETs. I think we had quite some 
success, but most importantly I found it very pleasant to work together. It was great 
to have met you in Dublin. Sebastian Köber contributed greatly to the work 
presented in chapter 5. I have really enjoyed working with you. Thanks for 
explaining all the complicated physics of photorefractive materials to me. I also 
enjoyed the meetings we had, and will never forget how a German guy manages to 
get phonenumbers thrown at him within the first minute he walks into a Dutch pub! 

Ik heb de afgelopen jaren het genoegen gehad veel studenten te mogen 
begeleiden. Johannes you were the first student entrusted to me. I had great fun 
with you, thanks for all the nice ‘kuchen’ and for all the fun we had drinking beers. 
Also of course, thanks for all the synthesis you did. Some of your molecules found 
their way into chapter 5. Athir, ik heb je met veel plezier 8 maanden begeleid. Ik 
heb er veel bewondering voor hoe je vanuit Irak naar Nederland bent gekomen en 
hier nu een nieuw leven begonnen bent. Veel succes bij Syncom! Erik, ik denk dat 
jij van alle studenten het langst bent blijven hangen. Gelukkig was het een erg 
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plezierige periode. Je werk is opgenomen in hoofdstuk 3 en er is ook een mooie 
publicatie uit voort gekomen. Ik wens je heel veel plezier met je leraren opleiding 
en hoop nog regelmatig een biertje met je te kunnen drinken. Enrique, veniste de 
Madrid para aprender mas del quimica de los fullerenos. Espero que hayas 
disfrutado tu tiempo aqui en Groningen. Muchas gracias por el trabajo que hiciste. 
Tus compuestos están presentados en el capitulo 6 y espero que podamos 
publicar nuestros resultados pronto. Tessa, je was de vijfde en laatste studente die 
ik heb mogen begeleiden. Ik vond het erg leuk om met je samen te werken en 
natuurlijk op vrijdagmiddag een biertje te drinken. Je werk maakt deel uit van 
hoofdstuk 6 en hopelijk komt er nog een mooie publicatie uit. Veel succes met het 
verdere verloop van je studie, maar ik twijfel er niet aan dat dat wel goed gaat 
komen. 

Een prettige werkomgeving is voor mij ontzettend belangrijk. Ik ben altijd met veel 
plezier naar het lab gekomen. Voor de leuke sfeer wil ik iedereen bedanken die 
deel uitmaakt of heeft uitgemaakt van de vakgroep: Renate, Renate, Harry, Lacra 
thanks for all the measurements, Mihai, Reinder, Marleen, Minze, Joop, Tineke, 
Ben, Ricardo, Daniel, Hang, Hennie, Jan tot de volgende bbq van Maaike!, Alfred, 
Frank bedankt voor alle gezelligheid ook buiten het lab en natuurlijk de mooie 
MALDI-TOF spectra van hoofdstuk 7. De Solenners: Patrick, Alex bedankt voor de 
vele discussies en raad, Dave thanks for the C84! en Renske. De groep van Paul 
Blom, in het bijzonder Afshin, Martijn, Bert en Magda bedankt voor de leuke 
samenwerking. Onze buren van anorganische chemie wil ik ook bedanken voor de 
leuke sfeer op de gang. 

Ik heb tijdens mijn tijd hier een Groningen een ontzettend leuke groep vrienden 
gehad. Velen van jullie zijn inmiddels helaas vertrokken uit Groningen maar 
gelukkig zien we elkaar nog regelmatig op allerlei feestjes. Mirjam, Thomas, Jet, 
Willem en Irna: ik verhuis richting het westen dus hopelijk zien we binnenkort meer 
van elkaar! Arjan, er zijn weinig mensen met wie ik zo enorm kan lachen, ik kijk uit 
naar onze toekomstige email chats! Danny, gelukkig toch nog iemand die op het 
lab bleef. Ik heb altijd ontzettend veel plezier gehad met je tijdens alle koffie en 
lunchpauzes en niet te vergeten alle voetbalwedstrijden zowel live in het stadion 
als voor de buis! Sven, ik hoop nog vaak een lekker glas whisky met je te delen 
tijdens wat voor gelegenheid dan ook. Maaike, bedankt voor alle etentjes en bbq’s. 

Ik ben enorm veel dank verschuldigd aan mijn familie. Ik ging altijd met veel plezier 
op bezoek bij mijn opa en oma in Groningen. Helaas is opa er niet meer om dit 
moment mee te maken. Ik wil jullie allebei enorm bedanken voor alle gezelligheid. 
Pa en Ma ontzettend bedankt voor alle steun en liefde. Het is dankzij jullie altijd fijn 
om thuis te komen. Roelf en Petra bedankt voor alle lol die we altijd samen 
hebben. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie mijn paranimfen willen zijn! 

Als laatste wil ik Diana bedanken. Woorden kunnen niet beschrijven wat je voor mij 
betekent. Je bent naar Nederland gekomen zodat we samen konden zijn en daar 
ben ik je ontzettend dankbaar voor. Gracias por compartir tu vida con mí. 








