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Nawoord

Als de dag van gisteren herinner ik me dat ik op gesprek mocht komen bij Jeroen om
het over mijn intenties en gedrevenheid voor een promotie met de STM te hebben.
De legendarische woorden, ‘je zult in het eerste jaar moeten publiceren’ en ‘met een
techniek als STM zul je moeten toeslaan wanneer het kan, wat soms langer doorw-
erken tot gevolg heeft...’ bleven (zeker na het eerste jaar zonder publicatie) door mijn
hoofd spoken. Uiteindelijk zijn de publicaties toch nog gekomen en mijn excuses
aan Jeanette voor de vreemde werktijden (bijvoorbeeld het om 8.00 thuiskomen na
de meting in figuur 6.1).

Ik ben erg blij dat ik dit promotieonderzoek heb mogen doen en wil in de eerste
plaats Mark en Jeroen bedanken dat ik hierin de vrijheid heb gekregen mijn eigen
weg uit te stippelen. Als ik dan na veel stoeien, prutsen en wat geluk een nieuw re-
sultaat had, was altijd wel een van de twee beschikbaar om mee te denken over verk-
laringen, analyses en vervolgmetingen. De combinatie van jullie totaal verschillende
(en soms ietwat botsende) ideeën en expertise waren voor mij ideaal om als kop-
pige Noord-Hollander te proberen het beste uit te halen. Jeroen, ondanks dat ik niet
je droom op tijds- en ruimtelijk opgeloste fluctuatie spectroscopie heb gerealiseerd,
hoop ik dat je toch tevreden bent met het wegnemen van het voodoo element in STM
(inmiddels gaan de metingen niet meer mis als je onverhoopt langskomt). Mark,
van de zomerschool in Zuoz, tot conferenties in Vancouver en Tokio en tijdens de
vele beamtimes, je gedrevenheid, enthousiasme en kennis van zaken hebben altijd
aanstekelijk gewerkt.

Naast Mark en Jeroen zijn er nog een groot aantal mensen die hebben bijgedra-
gen aan het hier beschreven onderzoek. Sanne, met geen ander heb ik zoveel meege-
maakt: talloze beamtimes (non-stop Dire Straits), conferenties, MahJong/Street Fighter
avonden en bezoekjes over en weer in het lab. Wat ik nooit zal vergeten is je on-
tembare passie (in nuchtere toestand) in de karaokekeet in Tokio (videomateriaal
beschikbaar op aanvraag). Vooral de 5 minuten kelderbezoekjes zijn van grote waarde
geweest in de voortdurende strijd beter te meten en analyseren. Erik van Heumen,
bedankt voor je hulp en inzet bij het proberen te begrijpen van de metingen en je
frisse, kritische blik op de gebruikte routines en meettechnieken. Speciale dank gaat
uit naar de maestro van de samples, Ying Kai. Het was net Sinterklaas als ik weer
een paar samples uit mocht zoeken! Huib, of het nu tips maken is, iets bestellen of
gewoon voor een praatje, ik kan altijd bij jouw terecht. Ook dank aan de leden van
de ’hard condensed matter’ groep die tijdens groepsbesprekingen en daarbuiten bi-
jdroegen aan het werk: Anne de Visser, Steve, Rein, Erik ‘broodje Unox’ Slooten,
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‘boom boom’ Stan, Marco, Jochem, Alessia, Gianni (nogmaals excuses dat ik je bijna
in het water liet vallen bij de Poldersurvival), Ton, Wim en Nick. Ook dank aan de
wandelende encyclopedie van het instituut, Hugo: bij twijfel (of als je werkelijk geen
enkel idee hebt), vraag Hugo. René Rik, bedankt voor de altijd aanwezige He of N2

gasflessen/dewars (zelfs als ik vergeten was te bestellen).
In de doorlopende zoektocht naar verbeteringen van de opstelling gaat veel dank

uit naar de elektronische en mechanische werkplaats van het Van der Waals Zeeman
Instituut. Voor alle vragen over elektronica, ruis of iets willekeurig anders is Hans
Agema de aangewezen persoon. Hans, ontzettend bedankt voor al die keren dat ik
even aan kwam waaien en je me buiten de voorgeschreven gang van zaken (m.a.w.
direct i.p.v. via via) hebt geholpen! Ook dank aan Piet en Johan voor de vele klusjes
die altijd snel voor elkaar waren. Van de mechanische werkplaats en tekenafdel-
ing, dank aan Ron, Hans Ellermeijer, Erik Hennes, Wietze, Harry, Diederik, Henk,
Udo, Gerrit, Wim (SteadyShot werkt echt goed) voor alle tekeningen, aanpassingen
en hand- en spandiensten waarvoor ik altijd wel terecht kon. En uiteraard niet te
vergeten, Joost, ook voor de altijd riant aanwezige sinaasappelsap op borrels en de
dag erna!

For all technical and software related troubleshooting I would like to thank Sven
Zöphel of Createc GmbH, who kindly responded to all questions I could think of and
helped get the machine to where it is now. Ad Ettema van Specs Nanotechnology,
bedankt voor de snelle en flexibele afhandeling van bestellingen/vragen/etc..

I would like to thank Richard, for letting me borrow stuff without having to re-
turn it (or at least that’s what I did...) and for the never ending running joke on our
names.

Luuk, Rita en Ineke, en al diegene die tijdens pauzes, in de gangen of elders op
het instituut het leven als promovendus hebben veraangenaamd, bedankt.

Ten slotte: Rob, Riet en Sandra, ziehier waar ik mij de afgelopen vier jaar mee heb
beziggehouden en waardoor ik steeds minder kwam buurten. Het is altijd heerlijk
om even de oase van rust op te zoeken in het mooie Zwaag (of Blokker) en weer even
bij te praten (of spitten, deuren maken, motoren winterklaar maken etc.). Ik mag me
gelukkig prijzen met een familie als jullie!
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