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Mett zeer veel plezier heb ik tijdens mijn AIO-jaren op het Van der Waals-Zeeman Instituut 
gewerkt.. De afronding van mijn promotie-onderzoek bleek naast een full-time baan een lastige 
kluss te zijn. Daarom ben ik zeer trots en blij dat het uiteindelijk tot een succesvol einde is 
gekomen.. Ik zou velen tekort doen als ik alle eer voor mezelf zou opeisen, vandaar hier een 
woordd van dank aan allen die hebben bijgedragen aan de plezierige jaren en aan de 
totstandkomingg van dit proefschrift. 

Allereerstt dank aan mijn promotor Jaap Franse voor de medewerking en de middelen 
omm te kunnen promoveren. Reeds gedurende mijn afstudeerstage bleek uw grote kennis en 
behulpzaamheid,, mijn keuze om in dezelfde groep te gaan promoveren was dan ook snel 
gemaakt.. Bijzonder blij was ik met uw ondersteuning in de allerlaatste fase, waarin u steeds 
tijdd voor mij vrijmaakte om de puntjes op de i te zetten. 

Bijzonderr veel dank ben ik verschuldigd aan Anne de Visser. Anne, je hebt mij vele 
malenn een duw in de goede richting gegeven. Zowel je experimentele vaardigheid als je 
theoretischee kennis zijn van uitzonderlijke kwaliteit en je was immer bereid dit met mij te 
delen. . 

Aloiss Menovsky en Peter de Chatel hebben op een zeer speciale manier bijgedragen 
aann het gereedkomen van mijn promotie-onderzoek. Hiervoor mijn hartelijke dank. Alois 
Menovskyy zorgde voor de kristalgroei-faciliteiten en begeleidde de groei-experimenten met 
zijnn uitgebreide kennis op dit gebied. Peter de Chatel heeft mij gedurende vele discussies 
geholpenn de moeilijke theoretische achtergronden van met name de magnetostrictie-
experimentenn te doorgronden. Ook het controleren en corrigeren van de uiteindelijke tekst 
magg niet onvermeld blijven. 

II  thank Sasha Gerber and Nguyen The Hien for the very pleasant cooperation during 
thee experimental work. Besides on physics also our discussions on social and personal matters 
weree very educational. 

Severall  experiments described in this thesis were performed abroad. I want to thank 
alll  colleagues I cooperated with in Saclay, Köln and Bristol. Also everybody I met on summer 
andd winter schools and conferences are acknowledged. Especially, Hamid Moudden for 
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neutronn diffraction studies and Harald Kierspel for thermal expansion and specific heat studies 
shouldd be mentioned. 

Naastt de bijdrage van vele natuurkundigen was de hulp van de ondersteunende 
afdelingenn van essentieel belang. In willekeurige volgorde bedank ik Ton Riemersma en Hugo 
Schlatterr voor de metalurgische bewerkingen, Bert Moleman en Willem Moolhuyzen voor de 
röntgen-metingen,, Ton Gortenmulder voor de EPMA-metingen, Paul Langemeijer en Aimé 
Maree voor de elektronische zaken, Nico Jonker, Gordon Reiziger en René Rik voor het koude 
gas,, Bert Zwart en Eddy Inoeng voor de vacuümonderdelen en -pompen, Ruud Scheltema, 
Harryy Beukers, René Rik en Ron Manuputy voor de mechanische klussen en Henk Gelders 
voorr de gebruikte startmaterialen. 

Voortss wil ik "mijn" twee studenten Jan Willem Gilijamse en Joop Duijn bedanken 
voorr de nuttige en leerzame samenwerking. Naast de vruchtbare discussies over interessante 
metingenn waren ook de tafeltennis en (computer)spelletjes avonden buitengewoon plezierig. 

Vann mijn directe collega's springen er, zonder de anderen tekort te doen, drie uit: 
Frankk Kayzel, Michiel Hilbers en Pedro Estrela. Hen wil ik bedanken voor de hulp op allerlei 
gebied.. De ben zeer dankbaar dat onze samenwerking méér was dan alleen maar collega zijn. 

Dee zeer prettige werksfeer heb ik mede te danken aan Amitsuka, Berta, Charlie, Clara, 
Dario,, Dennis, Derk, Dick, Di Li-Mei, Ekkes, Frank, Ineke, Isam, Jan, Jean-Marc, Karel, 
Klaas,, Li, Li, Maris, Mike, Niels, Paul, Rob, Robert, Ronald, Ronald, Sandra, Takashi, Tanno, 
Urs,, Yuri, Zbigniew, Zbigniew en alle anderen. 

Naastt het werk heb ik ook vele mensen mogen ontmoeten in een minder professionele, 
maarr zeer prettige sfeer. All e borrelaars, kaarters, voetballers, tafeltennissers, enz. bedankt! 

Mij nn vorige werkgever IBM Nederland N.V. en mijn huidige werkgever AGNS 
Nederlandd B.V. bedank ik voor de positieve benadering van studeren naast het werk, alsmede 
voorr de faciliteiten die mij hiervoor beschikbaar werden gesteld. 

Alss laatste maar zeker niet minst belangrijkste wil ik mijn thuisfront bedanken. Mijn 
broerss voor de getoonde belangstelling en steun. Met name Harry heeft de moeilijke en mooie 
momentenn die horen bij een promotie-onderzoek, met me gedeeld. Je hulp tijdens de laatste 
loodjess zal ik niet snel vergeten. Ellen, ontzettend veel dank voor je immer positieve instelling 
enn het altijd grote vertrouwen in mij. De hoop dat we de vele gemiste vrije avonden en 
weekendenn snel zullen inhalen. Pa en ma, julli e bijdrage was onbeschrijfelijk groot. Ik bedank 
julli ee oprecht voor het geven van de mogelijkheid om te gaan studeren en voor julli e 
zorgzaamheidd gedurende mijn studie en promotie-onderzoek. Ik hoop dat het afronden van 
ditt werk ook een beloning voor julli e zal zijn. 


