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Dankwoord 

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier aan mijn promotie-onderzoek gewerkt. Dit 
onderzoek is voor het overgrote deel uitgevoerd op het Philips Natuurkundig Labora
torium in het kader van een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en 
het Philips Nat.Lab., ondersteund door STW. Het proefschrift dat hier voor u ligt, 
is tot stand gekomen mede dankzij de hulp en steun van vele mensen, die ik hierbij 
allemaal wil bedanken. 

Enkele mensen wil ik in het bijzonder noemen. Allereerst Reinder Coehoorn voor 
zijn immer enthousiaste begeleiding op het Nat.Lab. en, wat meer op de achtergrond, 
maar niet minder enthousiast, Frank de Boer in Amsterdam. De vele discussies heb
ben iedere keer weer een positieve impuls gegeven aan mijn werk en ik heb veel van 
hen geleerd. Ook Ekkes Brück, Harry Duijn en vele anderen op het Van der Waals-
Zeeman laboratorium zal ik niet vergeten. 

De depositie en karakterisatie van de zeer vele dunne films heb ik veelal niet zelf 
gedaan, maar daarvoor was ik afhankelijk van experts. Vooral het werk van Jan 
Kerkhof en Henk Donkersloot (depositie Fe-Rh films), Ton Kuiper (depositie Ir-Mn 
films en RBS), Johan Donkers en Marcel Verheijen (TEM) en Jo Daams (XRD) mag 
niet onvermeld blijven. 

Met het doen van Mössbauer spectroscopie heeft Gustav Strijkers uit de groep van 
Wim de Jonge aan de TU Eindhoven een belangrijk aandeel gehad in het onderzoek 
van Fe-Rh dunne films. Ook bij andere gelegenheden heb ik van de gastvrijheid en 
de faciliteiten van deze groep mogen genieten. 

Voor hulp bij de infrarood transmissiemetingen voor het magnetorefractief effect ben 
ik Jan Janssen, Elly Heuvelmans-Wij denes en Gerard Rietjens zeer dankbaar. 

Tijdens mijn onderzoek aan exchange biasing heb ik nauw samengewerkt met Kars-
Michiel Lenssen, wat voor mij zeer inspirerend heeft gewerkt. En ik heb kunnen 
voortbouwen op het werk aan relaxatie van Paul van der Heijden. 

De (ex-)'blauwe badges' Kees de Groot, Wouter Oepts en Theo Rijks hebben het 
leven op het lab en erbuiten zeer draaglijk gemaakt. 

En natuurlijk alle vrienden en familie, vooral mijn ouders, bedankt voor jullie steun 
en goede zorgen. 
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