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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Interplay between magnetic anisotropy and exchange interactions in rare-earth -
transition-metal ferrimagnets

Janssen, Y.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Janssen, Y. (2003). Interplay between magnetic anisotropy and exchange interactions in rare-
earth - transition-metal ferrimagnets. [, Universiteit van Amsterdam].

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:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/interplay-between-magnetic-anisotropy-and-exchange-interactions-in-rareearth--transitionmetal-ferrimagnets(3e0f36b2-8c03-425f-b8fb-51173a14e703).html


Dankwoord d 

Terr afsluiting van mijn proefschrift wil ik graag iedereen bedanken die op 
zijnn of haar wijze heeft bijgedragen aan de totstandkoming. Het is voor mij 
onmogelijkk om iedereen te bedanken, maar ik zal een aantal mensen met 
namee noemen. 

Allereerstt wil ik mijn promotor Frank de Boer bedanken. Met hem werken 
betekendee veel vrijheid, en die was nodig om al die experimenten uit te kun-
nenn voeren. Zijn scherpte en inzicht hebben bijgedragen aan de duidelijkheid. 
Inn tijden van onrust heeft hij speciale rustgevende kwaliteiten. 

Mij nn co-promotor Ekkes Brück wil ik ook bedanken voor de vrijheid die 
hijj  me heeft gegund. Daarnaast heeft hij op de een of andere manier een 
neuss die al van mijlenver kan ruiken of het inslaan van een bepaalde weg 
ietss nuttigs op zal gaan leveren. Daarvan heb ik ook mogen profiteren. Ook 
heell  belangrijk zijn de vele feestjes en vrijdagmiddag-borrels die door of op 
initiatieff  van Ekkes zijn gehouden. 

Ikk ben zeer veel dank verschuldigd aan Jacques Klaasse. Met name het 
werkk in de hoge-velden magneet, en vooral het bouwen van en het meten met 
dee "loodrechte oppikspoel" had zonder hem niet kunnen gebeuren. Veel dank 
ookk aan Paul Frings voor zijn suggestie om dat "ding gewoon te bouwen". 

Zonderr preparaat kan een experiment niet gedaan worden. Ik wil daarom 
Teguss en Alois Menovsky bedanken voor de kristallen die zij voor mij ge-
produceerdd hebben, and I wish to thank Jiri Kamarad from the Institute of 
Physicss in Prague for providing me with the HoFenTi-crystal. 

Velee discussies waren nodig om mijn werk beter te begrijpen. Naast Ekkes 
enn Frank hebben Jürgen Buschow en Peter de Chatel daar een belangrijke 
roll  in gehad. Om de modellen door te rekenen, I used a computer program 
off  Ming-Hui Yu. Ik mocht gebruik maken van de echte computers van Jan 
Michelss en Jan Schouten. 

II  want to thank Karel Prokes for the nice way he received me on several 
occasionss I visited HMI in Berlin. I wish to thank Sergei Danilkin and Jens 
Klenkee from HMI for their support during the neutron diffraction measure-
mentss on DyCoi0V2. I also am indebted to Oscar Moze for his critical reading 
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off  the analysis of these neutron diffraction results. I am very thankful to Ar-
senn Gukasov from LLB in Saclay for the neutron diffraction experiment on 
HoCoioTi2. . 

Ikk dank Jaap Franse en Mark Golden voor hun bereidheid in de pro-
motiecomissiee plaats te nemen. 

Voorr het prepareren van mijn preparaten en andere ondersteuning kon 
ikk altijd bij Ton Riemersma en Hugo Schlatter terecht. De zuiverheid en 
samenstellingg van mijn kristallen is gemeten door Ton Gortenmulder. Mijn 
kristallenn hadden nooit zo mooi gericht kunnen worden zonder Bert Moleman 
enn Willem Moolhuizen. Voor glas kon ik terecht bij Eddy Inoeng en Bert 
Zwart.. Voor het bouwen en repareren van kleine en grote stukken apparatuur 
konn ik Ron Manuputy en Harry Beukers altijd storen. Voor pc-problemen 
warenn daar Derk Bouhuijs en Mare Brugman. En voor electronica kon ik 
altijdd binnenstappen bij Theo van Lieshout. Voor het papierwerk ben ik 
Mariett Bos, Rita Vinig, Roos Visser en Ina Zwart dankbaar. 

Zonderr iemand te kort te willen doen wil ik voor verschillende zaken 
mijnn collega's bedanken. Ik noem onder anderen Huib, Dirk, Peter, Frank, 
Pedro,, Rob, Ronald, Cy, Takashi, Heinz, Mike, Imke, Vincent, Harry, Isam, 
Agung,, Nasun, Jeroen, Tom, Rob, Dagula, Li, Lian, Xing, Thang, Xiao, 
Anne,, Leonid, Dennis, Michel, Jeroen, Joost, Olivier, Jorge, Mark, Manuel, 
Marcie,, Vinh, Huang, Inge en Duong. 

Ikk wil ook nog mijn vrienden bedanken voor hun vergevingsgezindheid, 
omdatt ik bijna niet meer meeging naar de film. Ik hoop dat ik me wat 
vakerr zal kunnen laten zien, nu mijn proefschrift af is. Ik dank mijn hele 
(schoon)familiee voor hun interesse. Mijn vader en moeder wil ik met name 
bedankenn voor hun begrip en vertrouwen. Maar het allermeest wil ik mijn 
lievee vriendin Karin bedanken voor haar steun bij het schrijven en in moeilijke 
tijdenn en voor haar geduld, als ik laat thuiskwam omdat ik nog iets moest 
latenn 'ploffen'. 


