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Met het afronden van mijn dissertatie komt een einde aan mijn speurtocht naar de 

fundamentele eigenschappen van anorganische lanthanide halogenide verbindingen. Het 

onderzoek begon ruim zestien jaar geleden met een uiterst prettig gesprek op de bank in het 

kantoor van Professor Ad Oskam en werd gedurende de eerste vijf jaar gedeeltelijk uitgevoerd 

bij de toenmalige vakgroep Anorganische Chemie van de Faculteit der Scheikunde van de 

Universiteit van Amsterdam en gedeeltelijk bij de werkeenheid Nucleaire Chemie van het 

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten. Later is deze afdeling opgenomen in 

de in 1998 opgerichte Nuclear Research and Consultancy Group (NRG). 

 

Na een periode van bezinning is het werk gedurende de afgelopen zes jaar afgerond, 

waarbij het zwaartepunt van de inspanningen vooral lag tijdens mijn vele vakantiebezoeken 

aan de Materials Structure and Modeling Research Group van de Hongaarse Academie van 

Wetenschappen. De publicaties die uiteindelijk tot dit proefschrift hebben geleid hadden nooit 

tot stand kunnen komen zonder de hulp van velen. Het is tijd om hen te bedanken die mij op 

een of andere wijze hebben geholpen of gesteund tijdens de afgelopen zestien jaar. 

 

Allereerst ben ik grote dank verschuldigd aan de Professoren Ad Oskam en Erik 

Cordfunke, alsmede aan Rudy Konings, inmiddels ook Professor aan de TU Delft. Beste Ad, 

Erik en Rudy, ik ben jullie zeer erkentelijk voor de kans die jullie mij geboden hebben om 

met het lanthanide halogenide project te mogen starten. Ad, van jouw talent om op de 

achtergrond middels briljante constructies de meest fantastische onderzoeksmiddelen te 

realiseren, heb ik (en vele anderen) heel veel profijt gehad. Daarnaast ben ik dankbaar dat je, 

ondanks de zeer lange uitloop van het werk, met enige regelmaat belangstelling toonde. 

Hierdoor heb je me binding met het onderwerp laten houden en me de kracht gegeven om 

door te zetten. Erik, hartelijk dank voor de vriendelijke en stimulerende begeleiding en voor 

het feit dat je met zoveel enthousiasme de mogelijkheden van de thermodynamica onder mijn 

aandacht gebracht hebt. Ondanks dat dit niet direct tot uiting gekomen is in mijn dissertatie 

heb ik daar in mijn professionele bestaan enkele malen met succes gebruik van gemaakt. 

Rudy, ook jij heel hartelijk bedankt voor jouw enthousiaste begeleiding. Door jouw inzet en 

grote kennis van het onderwerp heb je mij als prille wetenschapper binnen zeer korte tijd 

vertrouwd gemaakt met de wondere wereld van vibratiespectroscopie aan metaal halogenide 

verbindingen bij hoge temperatuur. 

 

I also wish to express my sincere gratitude to Professor Magdolna Hargittai and 

Professor Attila Kovács from the Materials Structure and Modeling Research Group of the 

Hungarian Academy of Sciences. Dear Magdi, thank you so much for your hospitality during 
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the many research stays to your group over the past fifteen years. I highly appreciate what I 

have learned from you and cherish your warm encouragements which were the essential key 

to finally finishing this thesis. Nagyon szépen köszönöm! Dear Attila, together with Magdi 

you were a stable factor in supervising the work for my PhD. Thank you so much for that! 

Your readiness to help me at any time in exchange for a can of Dr. Pepper make me to believe 

that I owe you something like a shipload. 

 

Ik ben ook veel dank verschuldigd aan mijn promotor, Professor Fred Brouwer. Fred, 

ik vind het heel bijzonder dat je mijn promotor hebt willen worden, ondanks dat het 

onderzoek niet direct in jouw interessegebied ligt. Hartelijk dank voor jouw subtiele 

aanwijzingen om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 

Ook gaat mijn dank uit naar alle leden van de promotiecommissie voor hun inzet bij 

het beoordelen van mijn proefschrift. 

 

Het succes van experimenteel onderzoek wordt in grote mate bepaald door de 

aanwezigheid van excellente technische ondersteuning. Ik was in de gelukkige positie dat 

Henk Luyten heel veel tijd aan het bouwen van mijn experimentele opstellingen heeft besteed. 

Henk, jouw grote kennis van materialen en jouw enorme vakbekwaamheid zijn van essentieel 

belang geweest voor mijn onderzoek. Daarnaast heb ik je altijd ervaren als een buitengewoon 

prettig persoon om mee te werken. Henk, bedankt! Ook in Petten werd ik zeer goed 

ondersteund in de persoon van Arend Booij. Arend, jouw precisie en oog voor detail zijn zeer 

belangrijk geweest voor het succesvol uitvoeren van de hoge temperatuur gasfase infrarood 

experimenten. Heel veel dank daarvoor Arend! 

 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Jos Suijker, Willem van Erk, Ulrich 

Niemann en Theo Kappen van Philips Lighting B. V. Gedurende de looptijd van het project 

hebben zij belangrijke expertise gedeeld over het hanteren van deze onhanteerbare 

verbindingen en mij tevens voorzien van praktische werkvoorraden van zeer zuivere 

dysprosiumhalogenides. Jos, heel erg bedankt dat je bovendien zitting hebt willen nemen in 

mijn promotiecommissie. Philips Lighting B. V. heeft samen met de technologiestichting 

STW een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan dit project.  

 

De werksfeer op de zevende verdieping van het Roeterseiland complex was altijd 

uitstekend te noemen. Hiervoor mijn grote dank aan de leden van de vakgroepen 

Anorganische Chemie en Homogene Katalyse. In het bijzonder wil ik noemen Professor Dick 

Stufkens en František Hartl voor hun nuttige bijdragen tijdens discussies en gezellige 

momenten. Ik ervaar het als een groot gemis dat Dick het volbrengen van mijn onderzoek niet 
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meer mee mag maken. Mijn Fotochemie collega’s Cees Kleverlaan, Maarten Bakker, Joris 

van Slageren en Frank Vergeer ben ik heel dankbaar voor de geweldige tijd die mijn 

promotietijd in Amsterdam geweest is. Ik denk nog vaak terug aan de avonturen die we al dan 

niet onder het genot van een drankje hebben meegemaakt en aan de zin en onzin van hetgeen 

we hebben bediscussieerd. De route via de RTTR en CREA naar de Winston, daarna vaak nog 

eindigend op het roze pluche van de San Francisco, staat in mijn geheugen gegrift. Dat was 

echt een briljante route. Cees en Joris, ons weekend in Budapest was legendarisch, ik koester 

daar nog warme herinneringen aan. Cees, ik ben dan ook bijzonder blij dat je mijn paranimf 

wilt zijn. 

 

Mijn andere paranimf is Maarten van Wijnkoop. Maarten, gedurende de tijd dat we 

samen in Amsterdam zaten was je een bijzonder fijne collega en dat ben je nu sinds vele jaren 

ook bij Urenco. Maarten, ook jij bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn. 

 

Verder wil ik bedanken: Theo Snoeck, Andries Terpstra, Jan Meine Ernsting en Taasje 

Mahabiersing van de afdeling Anorganische Chemie, Loes Boomsma en Anneke Ritter van 

het secretariaat, Tjerk van Goudoever van de instrumentmakerij, Ron Groenestein en Gerrie 

Braspenning van de glasblazerij, Ronald Nieuwendam en Gerrit Hardeman van de 

elektronische dienst, Ankie Koeberg, Marijke Duyvendak en Rickey Tax van de bibliotheek 

en tenslotte Michiel Groeneveld, die mijn apparatuur altijd van de juiste optische vensters 

voorzag. 

 

Ook op het lab in Petten ben ik altijd omringd geweest door behulpzame en fijne 

collega’s. In het bijzonder dank ik Mark Huntelaar, Vera Smit-Groen, Klaas Bakker, Piet van 

Vlaanderen, Ron van der Laan, Jannie Yntema en Ronald Schram. De ECN 

glasinstrumentmakerij, met name Ernst Steinraht, ben ik zeer erkentelijk voor het onder inerte 

condities afsmelten van grote aantallen kwartsbuisjes met materialen die in Amsterdam verder 

onderzocht moesten worden. 

 

During my visits to the Budapest laboratory I was enjoying the company of several 

very warm-hearted persons, always willing to help me in some sort of way. Kolonits Marika, 

Reffy Balázs, Fábri István and Varga Zoltán, many thanks for the great time! Balázs, your 

homemade Palinka is one of the finest liquors I ever tasted in my life. 

 

Naast vakgenoten hebben andere mensen een weliswaar niet wetenschappelijke maar 

daarom niet minder belangrijke rol gespeeld om te komen waar ik nu ben. Ik dank mijn 

collega’s en oud collega’s van de afdeling Stabiele Isotopen van Urenco Nederland B. V., 

vrienden en familie voor het regelmatig informeren of het nu eindelijk al eens klaar is.     
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Voilà, dit is het moment! In het bijzonder dank aan mijn vriendelijke stalker, die in de slotfase 

van het schrijfwerk in de kleine uurtjes een dagelijkse dosis peptalk en motivatie bracht, Max 

bedankt! 

 

I want to thank the Péterfi-Szigeti and Molnár-Juhász families for their sincere interest 

in my research work and for offering me great entertaining weekends, far away from science. 

From the bottom of my heart I would like to send my special gratefulness to my parents-in-

law, who always expressed their warm interest in my scientific work. I am very grateful for 

their moral support, encouragement, love, and attempts to prepare me super energetic tea.  

 

Mijn lieve ouders dank ik voor de mogelijkheden die ze mij geboden hebben om te 

komen waar ik nu ben. Ik waardeer jullie liefde, steun en interesse enorm. Bedankt bedankt 

bedankt! 

 

Dan mijn liefdevolle echtgenote Gabi en onze twee geweldige kinderen Dominik en 

Leila. Jullie hebben mij vaak moeten missen op momenten dat we ook leuke dingen met zijn 

allen hadden kunnen doen. Papa was dan weer bezig met een van zijn moleculen. Heel erg 

bedankt voor jullie onvoorwaardelijke liefde en steun en het ongelofelijke geduld dat jullie 

met mij hebben gehad. Ik hou verschrikkelijk veel van jullie lieverds. Het goede nieuws van 

vandaag……Papa is terug!!! 

 

 

Bedankt allemaal! 

 

Peter 

 

 


