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Enn dan is het opeens zover: het proefschrift is klaar. De afgelopen zes jaar heb ik met 
veell  plezier aan mijn afstudeerstage en mijn promotie-onderzoek gewerkt. Nu sta ik op het 
puntt de deur van het lab achter mij dicht te trekken. De ongedwongen werksfeer zal ik zeker 
gaann missen. Zonder de hulp en steun van vele mensen van het lab en daar buiten, was dit 
proefschriftt nooit tot stand gekomen. Een ieder die een grote of kleine, een directe of indirecte 
bijdragee aan het onderzoek heeft geleverd, wil ik hartelijk bedanken. Een aantal wil ik met 
namee noemen. 

Allereerstt een woord van dank aan mijn promotor Frank de Boer. Met jouw ervaring, 
relaxtee houding en relativerende opmerkingen wist je het onderzoek altijd in goede banen te 
leiden.. Je nimmer aflatende geduld en vertrouwen hebben vooral tijdens het schrijven van dit 
proefschriftt hun uitwerking niet gemist. Frank, bedankt! 

Bovenall  wil ik mijn dank en waardering uitspreken aan mijn co-promotor en 
dagelijksee begeleider Ekkes Brück. Jouw enthousiasme, opportunisme en tomeloze energie 
gevenn een positieve impuls aan een ieder die met jou samenwerkt. Niet alleen op het lab, maar 
ookk tijdens de conferentie-bezoeken, de zeilweekenden en de diverse feestjes bij je thuis heb 
ikk van jouw aanwezigheid genoten. Daarbij zal ik de goede zorgen en het plezierige 
gezelschapp van Sabine nooit vergeten. 

Dee experimentele natuurkunde stelt ons altijd voor nieuwe raadselen. De expertise van 
eenn aantal mensen heeft voor mij een tipje van de sluier opgelicht. De colleges van Reinder 
Coehoornn belichtten, zowel vanuit de toepassing als vanuit het fysische oogpunt, de meest 
recentee ontwikkelingen op het gebied van magnetotransport. Daarnaast waren de 
constructievee ideeën op de vrijdagbesprekingen altijd buitengewoon nuttig. Jürgen Buschow 
wistt precies die materialen eruit te pikken, die voor mijn onderzoek van belang waren. Vele 
urenn heb ik doorgebracht met Peter de Chatel, fascinerend discussiërend over symmetrie en 
velee andere fysische en niet-fysische zaken. Het was voor mij een hele eer om met julli e te 
hebbenn mogen samenwerken. 

Datt ik niet geheel als 'broekie' aan mijn promotie-onderzoek ben begonnen heb ik te 
dankenn aan Jaap Franse en Anne de Visser. De plezierige samenwerking tijdens mijn 
afstudeerstagee blijkt uit het feit, dat julli e beiden in mijn promotiecommissie zitting hebben 
willenn nemen. 

Vladimirr Sechovsky I thank for the hospitality during my visit to the Charles 
University,, Prague, and the for the pleasant company during various conferences. Especially 
thee ride from St. Malo to Paris with the other members of the 'Prague Mafia', SaSa Andreev 
andd Ladislav Havela, was an unforgettable adventure. 

Nellyy Schobinger-Papamantellos I thank for taking part in the promotion committee. 
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Dee technologiestichting STW en in het bijzonder Marijke de Jong ben ik erkentelijk 
voorr de financiële steun en de begeleiding van het onderzoeksproject. Bij de bezoeken aan het 
Philipss Natuurkundig Laboratorium en de bijeenkomsten van de gebruikerscommissie mag ik 
Jacquelinee van Driel en Kees de Groot niet vergeten. 

Geenn experiment komt tot een goed einde zonder de ondersteuning van diverse 
mensenn op allerlei gebied. Henk Gelders voorziet iedereen van de juiste startmaterialen. Alois 
Menovskyy heeft geholpen bij de groei van de éénkristallen. Ton Riemersma en Hugo 
Schlatterr weten de ruwe baksels feilloos te vormen tot bruikbare preparaten. Bert Moleman en 
Willemm Moolhuijzen waren altijd behulpzaam bij de Röntgen-diffractie. Ton Gortenmulder 
wistt de samenstelling van de preparaten tot op micro-niveau vast te stellen. Bert Zwart en 
Eddyy Inoeng namen het glaswerk en het vacuüm voor hun rekening. Nico Jonker en René Rik 
zorgdenn ervoor dat er altijd koudgas beschikbaar was. De hoge-veldenmagneet werd beheerd 
doorr Paul Frings, Michiel Hilbers, Maris van Sprang, Paul Langemeijer, Jacques Klaasse en 
Willemm Moolhuijzen. Dank aan allen en ook aan de mensen van de instrumentmakerij, de 
electronica-afdeling,, de computernetwerkgroep en de administratie voor hun bereidheid altijd 
dee helpende hand toe te steken. Met name Derk Bouhuijs heeft mij met diverse problemen uit 
dee brand geholpen. 

II  would like to acknowledge the staff of the Hahn-Meitner-Institute, Berlin, for the 
hospitalityy during the neutron-diffraction experiments. I thank J. Rodriguez-Carvajal for 
performingg the neutron-difraction experiments on Fe3Ga4. 

Duringg my PhD research, I had the pleasure of sharing the office with three fellow 
PhDD students: Karel ProkeS, Isam Hagmusa and Yuri Janssen. As you come from three 
differentt countries with diverse religious, political and cultural backgrounds, you have three 
completelyy different, but equally fascinating personalities. It has certainly made my day at the 
officee a lot more lively. I will never forget the various discussions on both physics and a 
varietyy of other things. I have really enjoyed all of it. 

Daarr de boog niet altijd gespannen kan zijn, ging ik regelmatig 'even buurten' bij 
verschillendee collega's. Daarnaast maakten vele andere collega's het verblijf in het lab 
aangenaam.. Voor zover nog niet genoemd, denk ik hierbij aan Frank Kayzel, Pedro Estrela, 
Robb van Schaijk, Ronald Keizer, Niels van Dijk, Dennis de Lang, Jan Willem Gilijamse, Joop 
Duijn,, Sandra Nolten, Jan Klijn , Joost Peters, Michel Zwanenburg, Jeroen Bongaerts, Jeroen 
Goedkoop,, Huib Luigjes, Takashi Naka, Mike Graf, Imke Modder, Remko Gramsma, Peter 
Brommer,, Jaap Colpa, Berta Garcia-Landa, Duong, Thang, Tegus, Agung, Inge, Tung, Hien, 
Tangning,, Hubei, Kou, Zhang Lei, Xiao, Karlo, alle kaarters en kaartkijkers en vele anderen. 

Tenslottee wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun en belangstelling in 
mijnn werk, maar bovenal voor de geboden afleiding in de vrije tijd. Vincent, ji j neemt hierbij 
eenn speciale plaats in, omdat je zowel thuis als op het lab de mooie en moeilijke momenten 
hebtt gedeeld. Pa, ma, ik ben julli e zeer dankbaar voor julli e liefde en de nimmer aflatende 
zorgg al die jaren. Ik hoop dat julli e net zo trots zijn als ik. 
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