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________________________________________

Dankwoord

Leuk zo’n dankwoord, eindelijk iets persoonlijks in dit, voor de meeste van
u, vrij droge boekje. De afgelopen jaren zijn vooral leuk en leerzaam geweest. Om
te beginnen bij de werkomgeving, het FOM Instituut AMOLF. Ik heb dit instituut
altijd als heel prettig ervaren, waar dingen goed geregeld zijn, mensen vriendelijk
met elkaar omgaan en er veel mogelijkheden worden geboden om onderzoek te
doen, cursussen te volgen en conferenties te bezoeken. Ook bij mijn promoter Jaap
Boon waren er onderzoeksmogelijkheden ten overvloede. Jaap, het heeft me altijd
verbaasd dat je in een kwartiertje werkoverleg me weer voor maanden/jaren werk
kon bezorgen. Vanwege jouw hoge mate van creativiteit, enthousiasme en het
vermogen om over bepaalde grenzen heen te kunnen kijken was je betrokken bij
veel uiteenlopende projecten. Ik waardeer het enorm dat ik ondanks deze
werkdrukte op ieder moment van de dag kon binnenlopen en je altijd klaar stond
om vragen te beantwoorden. Bedankt! Een andere steunpilaar in wetenschappelijk
en persoonlijk opzicht was Klaas Jan van den Berg. Het was erg waardevol om
altijd bij iemand je ei te kunnen leggen!

Ik kwam op het AMOLF met twee linkerhanden wat betreft technische
aangelegenheden (“een baco...eh...wat is dat?”). Het  AMOLF is daarin een harde
leerschool gebleken (“Oh, doet de HPLC het niet, nou haal ‘m dan even uit
elkaar”). Mijn natuurlijke aanleg om alle technische apparaten als black boxes te
beschouwen, heb ik dan ook snel moeten onderdrukken en na 4 jaar moet ik
toegeven dat ik er nu zelfs de lol van inzie als een technisch hoogstandje het
begeeft. Met technische hoogstandjes ben ik aangekomen bij de vaklui van onze
groep. Jos, Gert, Leo, Jerre, Marc en Annebeth, jullie zorgden voor de broodnodige
randvoorwaarden van het doen van onderzoek. Zonder jullie was ik nu nog steeds
bezig met het openschroeven van de HPLC-pomp. Bedankt! In het bijzonder wil ik
Tina hartelijk bedanken voor het corrigeren van mijn teksten.

Het werken in het multidisciplinaire MOLART team heb ik altijd één van
de aantrekkelijke kanten van dit promotieonderzoek gevonden. Hoewel het soms
lastig was om elkaars taal te begrijpen, heb ik de multidisciplinaire samenwerking
altijd als erg interessant en grensverleggend ervaren. Ik vond het erg leuk om een
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kijkje te krijgen in de wereld van restaurateuren en kunsthistorici en wil alle leden
van het MOLART team (Prof. Dr. van Asperen de Boer, Prof. Dr. van de
Wetering, Anne, Margriet, Mireille, René Hop, Ken, Karin, René B., Arie, Alan en
Sibylle) bedanken voor de leerzame en vooral ook gezellige tijd. In het bijzonder
wil ik René Hoppenbrouwers noemen met wie ik een ideale samenwerking heb
gehad. René, dankzij jouw onverwoestbare humeur was het altijd een plezier om
naar Maastricht te gaan. Tevens wil ik ook alle restaurateuren, die genoemd zijn
aan het eind van hoofdstuk 3, nogmaals bedanken voor het beschikbaar stellen van
het grote aantal verouderde vernissen.

Collaboration with colleagues from other research centers was one of the
nicest aspects of my promotion period. I thank Prof. Dr. René de la Rie for his
invitation to spend one month at the National Gallery of Art in Washington. I
enjoyed this visit enormously! During my stay Nobuko Shibayama and I formed a
close ‘LCMS’ team. Nobuko, it was a real pleasure to collaborate with you!
Another institute that I was able to visit was the Canadian Conservation Institute in
Ottawa. I was very lucky to meet and collaborate with Dr. Leslie Carlyle. Thank
you Leslie, I shall never forget your kind hospitality during my stay. Ook in
Nederland was er een nauw samenwerkingsverband. Mijn bijzondere dank gaat uit
naar Dr. Wim Genuit (Shell Research and Technology Center Amsterdam) voor de
plezierige samenwerking en de mogelijkheid om me allerlei massaspectrome-
trische technieken eigen te maken.

Het feit dat ik met veel plezier kan terugkijken op mijn promotieperiode is
misschien nog wel het meest te danken aan de MacroMol groep. Werken in het
kippenhok was niet altijd even makkelijk, maar wel altijd erg gezellig. Alle
MacroMollers (Oscar, Jorrit, Georgiana, Sander, Nicolas, Marc, Gerard, Ivana, Jos,
Gert, Inez, Parisz, Linda, Piet, Jerre, Leo, Annebeth, Klaas Jan, Ron, Vincent,
Janine, Jaap, Liz, Muriel, Marieke, Erik en Jan) bedankt voor de goede sfeer!

Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor het feit dat ze er altijd voor me
zijn! Het is heerlijk om te beseffen dat ‘the next generation’ zo’n liefdevolle opa en
oma zal krijgen. Met ‘the next generation’ ben ik in meerdere opzichten
aangekomen bij de belangrijkste persoon die ik wil bedanken. Maarten, mijn hart
wil nu heel poëtisch gaan doen, maar daar is dit proefschrift misschien niet de
meest geschikte plaats voor. Dank je wel!


