
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Magnetic and Thermodynamic properties of RNi5 compounds

Kayzel, F.E.

Publication date
1997

Link to publication

Citation for published version (APA):
Kayzel, F. E. (1997). Magnetic and Thermodynamic properties of RNi5 compounds. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam]. UvA.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/magnetic-and-thermodynamic-properties-of-rni5-compounds(deaac917-eb12-4b60-8b18-918e413c71f8).html


Dankwoord 135

RNi  compounds5

Dankwoord

Het was een lange weg maar uiteindelijk is de teerling geworpen. Het was een langdurige
bevalling. Gelukkig waren er vele mensen die mij tijdens deze periode behulpzaam waren. Zij
zorgden er ook voor dat mijn tijd op het van der Waals-Zeeman Instituut altijd zeer plezierig
was. Als eerste wil ik mijn promotor Jaap Franse bedanken, met veel plezier denk ik terug aan
de begintijd waar we veel samengewerkt in een aantal projecten. De vele gezamenlijke
buitenlandse reizen hebben veel plezierige contacten opgeleverd. Later werd de voor
gezamelijk onderzoek beschikbare tijd kleiner. Maar steeds vond je nog tijd om de met
constructieve ideeën mijn onderzoek te steunen. Bij het schrijven van het proefschrift is de
nooit aflatende steun van mijn co-promotor Peter Brommer onontbeerlijk geweest.
Gezamenlijk lieten we de tekst van zeer blauw (groen/rood) naar bijna geen commentaar
convergeren. Het nooit aflatende vertrouwen straalde af op mijn werk, nimmer werd de
aankomende doctor ontmoedigd. Vele opmerkingen werden ter harte genomen. Als altijd
gewillig oor voor fysische problemen en zijn eeuwige altijd bereid aan het
computerprogramma te werken ben ik Jaap Colpa zeer dankbaar. Je uitleg werkte altijd
verhelderend. De vele mooie berekeningen waren niet mogelijk zonder het noeste
programmeer werk van Andrzej Szewczyk, thank you Andrzej.

Mijn introductie tot alle geheimen van meten in hoge magneet velden is mij bijgebracht
door Rob Verhoef, Rob jij leerde mij het harde-magneten vak, hij kon dat altijd zo leuk
uitleggen met vingers omhoog en omlaag. Voor magnetisatie metingen was de hoge-velden
ploeg onmisbaar!  Met Michiel Hilbers, Paul Frings, Rob Gersdorf, Jan Hoffman, Paul
Langemeier en later Maris van Sprang was altijd plezierig om te werken. N.H. Kim-Ngan you
showed me that the specific- heat measurements are a challenge, you were a true friend and
very helpful solving problems or to in finding improvements to the equipment. Ryszard
Radwa ski, Mister Crystal Field, always enthusiastic was the expert who introduced the theory
of hard magnetic materials.

My samples were mostly grown by T.H. Ahn, together we learned the crystal growth
trade, later L.T. Tai, Luong and L.D. Tung grew me with the necessary samples. My
Vietnamese colleges were always prepared to help. They also supplied us with a infinite
number of Vietnamese nam’s. I am very greatfull to Damien Gignoux and Denys Schmitt who
supplied me with samples to compare results. Two unforgettable Spanish ladies made life in
Amsterdam more pleasant, Clara Marquina and Berta Garcia-Landa; together with Ricardo,
Pedro en other members Zaragoza group my Spanish visits were always joyfull.  

 Voor vragen over preparaten was de FOM/ALMOS afdeling belangrijk, adviezen en
suggesties droegen bij tot de succesvolle groei van veel verbindingen. Bedankt voor je
adviezen Alois Menovsky. Henk Gelders, bedankt voor de hulp met materialen en adviezen
by de spiegel-oven. I have also to thank guests like Marian Mihalic, Larissa Shlyk and others,
who also prepared  samples for me. Ton Gortenmulder, uit Leiden, liet mij zien wat je met
microprobe kan doen.

Altijd wanneer er muonen gemeten moesten worden en in ploegen diensten aangetreden
werd waren jullie aanwezig voor raad en daad; Paul Gubbens, Anton Moolenaar, Alain
Yaouanc, Pierre Dalmas de Reotier, Annemiek Mulder en  Karl Prokeš. De analyse was in
goede handen met zulke experts. De grote apparaten, ISIS en PSI, gaven een nieuwe dimensie
aan mijn ervaringen met de fysica. A. Schenck heeft voor mij de Knight shift gemeten. 

Dankzij een Europese samenwerking in BIREM heb ik bezoeken gebracht aan Parma,
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Grenoble en Zaragoza. Jurgen Buschow, Jaap Franse, Oscar Moze, Luigi Pareti, Ricardo
Ibarra, Pedro Algarabal, Ravic Ballou, F.Y. Zhang, Damien Gignoux, Denys Schmitt and many
more accompanied me to these meetings and it always gave rise to good dinners and fruitful
discussions. 

Zonder de vele ondersteunende groepen zou het leven als experimentator onmogelijk zijn.
Voor röntgenvragen zijn Bert Moleman en Willem Moolhuyzen altijd aanwezig. Voor vragen
over ovens, materialen en bewerkings methoden hadden Ton Riemersma en Hugo Slatter een
gewillig oor. Koude werd verzorgd door Nico Jonker en later Rene Rik. Vacuüm en niet te
vergeten al het glas (van onze meermalen gebroken dewar) is de afdeling van Bert Zwart,
Eddy Inoeng en voor een tijd Ronald Bekebrede. De kunde om iets te maken was aanwezig
in de instrumentmakerij; Ron Maniputy, Ruud Scheltema, Harry Beukers, Rene Rik wisten de
mooiste apparatuur te maken. De computer en  electronika waren zonder geheim voor Ben
Harrison, Paul Langemeijer, Jenne Zonervan, Edwin Baaij. Zij konden met alle In/Uit
problemen van de experimenten helpen.

Vele collega’s maakten het dagelijkse leven op het Lab tot zeer plezierig, Ineke, Mariet,
Dick, Anne, Maris, Michiel, Vincent, Harry, Jan Willem, Joop, Rob, Niels, Niels, Steven,
Hiroshi, Ronald, Ekkes, Urs, Sandra, Karel, Thang, Tung, Jacques, Pedro, Isam, Hien, Zhou
Guo Fu, Jan B, Imke, Cees, Herko, Tanno, Klaas, Kim-Ngan en alle anderen die ik nog
vergeten ben op te noemen.
En natuurlijk voor het niet klagen over de vele avonden zonder vader/vriend, Tom, Jim en
Josan.  


