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DANKWOORD

Vier jaar geleden, een aantal tijdzones ten oosten van hier, is het proces in gang
gekomen dat uiteindelijk geleid heeft tot de totstandkoming van dit
proefschrift. De kiem was echter al gelegd tijdens het daaraan voorafgaande
afstudeerproject bij de vakgroep Technische Natuurkunde/Materiaalkunde.
Het dagelijks bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek smaakte naar meer,
zodat ik de kans bij dezelfde vakgroep te kunnen promoveren meteen
aangreep.

Voor het bieden van die kans en voor de wetenschappelijke begeleiding in de
afgelopen jaren wil ik mijn promotor, Jeff De Hosson, van harte bedanken. Van
hem heb ik altijd voldoende input gekregen en de mogelijkheid met de meest
geavanceerde apparatuur te kunnen werken. Het heeft mij de afgelopen jaren
dan ook aan weinig ontbroken.

George Palasantzas wil ik bedanken voor de samenwerking gedurende de
laatste drie jaar en het wegnemen van mijn horror vacuï. Inhoudelijke discussies
over publicaties waren in een juiste balans met het gesleutel aan en verbeteren
van de instrumenten.

Verder wil ik de vaste medewerkers van de vakgroep Technische
Natuurkunde/Materiaalkunde bedanken: Henk Bron, van SEM introductie tot
sample preparatie, Paul Bronsveld voor zijn nimmer aflatende interesse, met
name voor Ni3Al-B, Coen van Dijk voor zijn SEM en E-SEM expertise, Jan
Harkema voor de talloze glasbuizen en andere technische hoogstandjes, Irene
De Hosson voor al het werk dat ze me uit handen heeft genomen, Bart Kooi
voor zijn bijdrage aan hoofdstuk 4 en het beantwoorden van alle soorten
vragen, Uko Nieborg voor al zijn constructies en Klaas Post en Reint Vegt voor
mijn korte kennismaking met de wereld van de lasers.

De lijst met collega promovendi en post-docs is te lang om iedereen de
aandacht te geven die hij of zij verdient. Door de jaren heen is deze groep
regelmatig van samenstelling veranderd; wat altijd bleef was de goede
onderlinge verstandhouding. Dit maakt niet alleen het onderling discussiëren
over wetenschap bijzonder gemakkelijk; het uit zich ook in gecultiveerde gekte
zoals borrels, uitjes en Tour-middagen.
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Kortom, Peter Balke, Nuno Carvalho, Patricia Carvalho, Steven Celotto, Jim-
Wah Chung, Bas Groen, Henk Haarsma, Marc-Jan de Haas, Hans Hegeman,
Jaap Hooijmans, Jacob Kerssemakers, Arjen Kloosterman, Siete Koch, Emiel
Metselaar, Stefan Mogck, Vašek Ocelík, Yutao Pei, Ronald Popma, Arjen Roos,
Erik Teeuw, Tiedo Tinga, Arjan Vreeling, Tomáš Vystavel, Onne Wouters en
Edzo Zoestbergen, bedankt.

De studenten Siete Koch, Henk-Jan Kooij, Herman Nicolai en Wouter Soer die
met mij, al dan niet direct, hebben samengewerkt worden bedankt voor hun
bijdrage.

De hoogleraren Boerma, Van der Giessen en Van Veen ben ik dankbaar voor
het doornemen en beoordelen van dit proefschrift en professor Van Veen voor
de NDP metingen.

Ed Snoek van JEOL was, ondanks zijn drukke schema, altijd bereid de reis naar
het noorden te wagen als er iets was met het instrument waar ik met James
Kuipers en George niet uit kon komen.

Mijn kamergenoten in gebouw 13 wil ik bedanken voor het aanhoren van mijn
monologen en hun bijdrage aan dit proefschrift; zeker de hulp van Peter Balke
met de OIM was onmisbaar.

Het was een eer om voor de stichting FOM te mogen werken; zij wordt bedankt
voor de ondersteuning en alle geboden mogelijkheden.

Inspanning tijdens het werk moet gecompenseerd worden door ontspanning
daarbuiten. Activiteiten van de MK-Studs (in de breedste zin) zoals voetbal via
Walrus of DWS, buitenlandse trips, weekenden in afzondering en andere
traditionele samenkomsten staan hiervoor garant en kunnen daarom niet
onvermeld blijven. Het is geen toeval dat mijn paranimfen, Arjan Vreeling en
Wim Oele, uit deze groep gerecruteerd zijn.

Tenslotte wil ik Tanja, mijn ouders, zus, familie en vrienden bedanken voor hun
belangstelling, onvoorwaardelijke steun en de relativerende kijk op
wetenschappelijk onderzoek. Tanja, het beseffen van de reden tot reizen maakte
dat de dagelijkse autorit gereduceerd werd tot een ‘rondje rond de kerk’!


