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Dankwoor d d 

Gelukkigg maar  dat het werk voor  een promotie niet alleen door  één persoon 
gedaann wordt. Veel mensen hebben, direct of indirect, een positieve invloed gehad 
opp mijn werk van de afgelopen jaren. Ik wil deze mensen hartelij k bedanken. 

Tenn eerste wil ik mijn promotor  Ad Lagendijk bedanken. Ad kon altij d tij d 
voorr  discussies in zijn drukke agenda vinden. Ad, ik heb veel door  en van jou 
geleerd.. Rudolf was altij d bereikbaar  en had een antwoord klaar  voor  mijn vra-
gen.. Dank je voor  de vele discussies en suggesties. Willem Zorro, dankzij  jou en 
hett  fantastische voorstel "Propagation of light in photonic crystals"  kwam ik in de 
groep.. Ook bedankt voor  alle goede gesprekken, leuke momenten, en voor  jouw 
enthousiasme.. En wie weet... mischien word ik ooit een echte fotonisch krys-
tallenn man. Gerard, dank je voor  de infraroodadviezen, erg handig in een meestal 
"zichtbare""  groep. 

Zonderr  de hulp van Wim zou het erg moeilijk zijn te promoveren. Wim was 
altij dd bereikbaar  om alle technische problemen snel te oplossen. Wim, dank je ook 
voorr  de schaatslessen en je goede humor. 

Willemm (Rint), wij  hebben veel goede dagen voor  de wetenschap samen doorge-
bracht.. Het was een echt plezier  samen met jou te etsen. John en Daniel, julli e 
interessee was een waarlijk e motivatie. Ik heb veel geleerd van jullie . Stephan, 
dankk je voor  de technische hulp met de potentiostaten en Xinghua thank you for 
thee SEM photos. 

Chris,, working with you at FELIX helped me a lot. After  having worked with 
you,, I know that the most difficul t measurements are possible in two "shifts" . Bart, 
j ee enthousiasme, interesse en suggesties waren erg belangrijk, onze werkzaamhe-
denn waren erg productief, dank je. To the FELI X staff I am indebted for  all the 
supportt  during our  measurements. 

Dau,, your  measurements of the escape function are beautiful. Thank you for 
alll  the time that you dedicated to working with us. I hope that all what you learnt 
inn the group is now useful for  you. 
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Costas,, thank you for all the discussions about localization and random lasers. 
Alsoo thanks a lot to you and to Kurt for the EDCPA calculations of chapter 3. 

Ikk wil Ronald Popma van het Materiaalkunde Instituut van de Rijksuniversiteit 
Groningenn bedanken voor de EDX metingen aan de toplaag van de germanium 
monsters;; en ook Ron Heeren en Muriel Geldof voor FTIR reflectie metingen aan 
dezee laag. 

Wijnandd Takkenberg, dank je dat je me bijna alle geheimen van de SEM 
geleerdd hebt; en ik zeg bijna omdat ik nog niet zulke mooie foto's als ji j kan maken. 

Michiell  Groenenveld, hartelijk bedankt voor alle goede glas adviezen en voor 
hett polijsten van de substraten. Eddy en Bert dank julli e wel voor alle ampullen 
diee julli e hebben af gepompt en dichtgesmolten en voor julli e hulp met cuvetten en 
allee soorten glaswerk. 

Dee vele adviezen over de optische microscopen, het polijsten van wafers en 
dee ovens heb ik te danken aan Ton Riemersma en Hugo Schlatter. Willem Mool-
huijzenn en Bert Moleman zijn een echte hulp geweest bij het opstellen van de de 
röntgenstralen-diffractiee opstelling. 

Zonderr de werkplaats van de WZI zou het niet mogelijk zijn te kunnen pro-
moveren.. Daarom iedereen bedankt voor het fantastische werk. Ik wil speciaal 
bedanken:: Rip de Leeuw, Joost Overtoom en Johan van de Ridder. Rip, je deed 
mee zien: dank je voor de detectoren die je voor me hebt in elkaar hebt gezet, en 
voorr alle elektronica-klusjes. Joost en Johan, dank julli e wel voor de geweldige 
rotatietafell  die julli e voor ons hebben gemaakt. Dankzij julli e kunnen we de beste 
ontsnap-functiess van de wereld meten. 

Doorr de EU beurs, de UVA en FOM contracten wist ik nooit wat ik precies 
was,, maar gelukkig was Mariet Bos daar om alles te regelen. Ik wil Ina Zwart, 
Inekee Baaij en Roos Visser bedanken voor de secretariële ondersteuning. Ook 
bedankk ik Dick Jensen voor het zorgdragen van de financiën. Dat de computers 
werkenn was te danken aan de ondersteuning van Derk Bouhuijs en Mare Brugman. 
Mett de hulp van Ronald Winter was het altijd eenvoudig boeken in de bibliotheek 
tee vinden. 

Tomm Gregorkiewicz, dank je voor de discussies over halfgeleiders. Bartek, 
thankk you for your milling enthusiasm. 

Diederikk Wiersma en Bart van Tiggelen, ik heb veel plezier gehad tijdens onze 
discussiess in Amsterdam, Veldhoven, Les Houches en in Kreta. 

Aann de Amsterdam etsgenoten: Boris, Tom en Patrick wil ik onder andere 
bedankenn voor de ontzettend leuke discussies, ideeën en de leuke experimenten. 

Aann alle jongens en meisjes van de groep spectroscopie van der verdichte 
materiee (later de golvers in complexe media en nu de COPS), en de waterstof-
boys,, dank julli e wel voor de fantastische sfeer. De heb veel van julli e genoten 
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dee afgelopen jaren. Rik, dank je voor de leuke praatjes in de ouderokers hoek en 
voorr jouw hulp aan het begin. Pedro, Mark, Makoto, Denis, Anouk, Pepijn, Al-
lard,, Michiel, Judith Wijnrozen, Frank de GaP voortrekker, Mischa, Dirk, Dennis, 
kleinee Frank, Henry, Henk, Arnout, Yuri, Manu, Juan, Gijs wanordelijke partner, 
geweldigee discussiant en de koning van Latex, Martijn, (electrontrans)Femius, en 
Lydia.... ik ga de vrijmibo's missen. 

Ikk heb bij deze groep gesolliciteerd op advies van Jom Luiten. Jom, dank je 
voorr het goede advies. 

Ikk heb mijn eerste Spaanse woorden in Amsterdam gesproken met Felix Ritort. 
Felix,, gracias por los buenos ratos, las risas y por animarme a escribir mi primer 
artfculoo en Catalan. 

Laa panda de impresentables espanoles en Amsterdam también me ha sido de 
grann ayuda. Gracias por todos los momentos divertidos, tan necesarios para com-
pensarr el estrés. 

Edith,, dank je voor al deze jaren en voor jouw geduld. Mijn excuses voor de 
dinerss die je in je eentje had omdat ik iets moest afmaken... big kisses. 

Wanda,, Albert, Oma en Edgar dank je voor julli e goede zorgen van de afgelopen 
jaren.. Dat is erg belangrijk voor me geweest. 

Tambiénn tengo que agradecer a mis padres (a los que he dedicado esta tesis), 
porr el apoyo que me han ofrecido durante toda mi vida... os quiero. 

Jaime e 












