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Dankwoord d 

Ikk kan mij nog heel goed herinneren hoe ik zo'n 4l/2 jaar geleden voor het eerst achter de FTIR 
zat,, en met een stapeltje artikelen probeerde uit te zoeken wat ik nu eigenlijk ging doen. En nu 
ineenss ligt daar een boekje met in het groot mijn naam voorop. Tussendoor is er heel wat gebeurd 
enn ben ik op vele momenten geholpen en bijgestuurd. AI die personen die daarin bijgedragen 
hebbenn ben ik dankbaar. Ze hebben mijn tijd op AMOLF tot een nuttige en goede tijd gemaakt. 

Ron.. jouw grondig fysisch inzicht is regelmatig gebruikt om onverklaarbare dingen duidelijk 
tee maken. Ik heb veel geleerd over het gemak waarmee verschillende apparaten uit elkaar te 
halenn of aan elkaar te knopen zijn; iets wat nog regelmatig van pas komt. Bovenal, je uitbundige 
enthousiasmee waarmee mijn soms wat sarcastische kijk op tegenvallende resultaten weer in het 
juistee perspectief gezet werd, bleek op een aantal momenten hard nodig. Helaas snap ik nog 
steedss niet waarom je rondjes draait als je maar aan één kant van een kano peddelt. 

Jaap,, de kritische blik op verkregen resultaten, het vermogen al die verschillende technieken 
naastt elkaar te leggen en daar de relevante info uit te halen zijn een voorbeeld geweest. Wat me 
bovenall  bij zal blijven is je tomeloze inzet in de laatste periode. De laatste sessies, tot diep in de 
nacht,, waren vruchtbaar. Ik reken het tot één van mijn betere resultaten datje nu veel positiever 
overr IR denkt dan een jaar of vier terug. 

Eenn ander groots resultaat is het computergebruik van mijn gewaardeerde co-promotor, Prof. 
Vann Asperen de Boer. Het grootste deel van onze samenwerking was gericht op de IRR. Deze 
experimenten,, en laat ik de daarbijbehorende uitjes naar musea en kerken niet vergeten, verenigden 
hett nuttige zeer goed met het aangename. Daarnaast wil ik u hartelijk bedanken voor de lessen 
overr schilderijen, verf, lagenopbouw en onderzoekstechnieken. 

Dee collega's die als vraagbaak gediend hebben, hebben mij voor veel wankele interpretaties 
behoed.. Ik denk vooral aan Jorrit van den Berg, die al vee! langer en beter in de chemie van 
drogendee olie thuis was. Vaak ben ik bij hem binnengelopen: 'LJorrit, ik zie A, kan dat B 
betekenen?".. En steevast was het antwoord: vtEhh, dat ligt niet zo gemakkelijk, want dat kan 
inderdaadd B zijn, maar vergeet ook C en D niet. En ik moet E en F nog even nakijken". Zo 
langzamerhandd ben ik op die manier toch ingewijd in de moeilijke olie-chemie. Ook de enorme 
mogelijkhedenn van data-analyse die Gert Eijkel uit een computer kan trekken hebben me enorm 
geholpen.. Het is jouw verdienste dat ik de matrix-bestanden en berekeningen nu redelijk doorzie, 
enn kan gebruiken. Het kost wel eens wat moeite om een probleem zo interessant te formuleren 
datt je er daadwerkelijk energie in stopt. Maar vervolgens zijn Fourier-transformaties toch ook 
minstenss zo interessant als borrels.... 

Inn de loop der jaren heb ik verschillende mensen ingewerkt op 'mijn' FTIR. De nuttige kant 
daarvann is dat er een discussie over de interpretatie op gang komt. Vooral Muriel en Annelies 
hebbenn zich vol overgave op de spectroscopie gestort. Beiden hebben mij ook flink wat over 
microscopiee en pigmenten bijgebracht, waarvoor hartelijk dank. 

Enn dan natuurlijk de vele andere collega's die mijn verblijf hier verder opgefleurd hebben. Ik 
denkk dan aan Georgiana Languri, Oscar van den Brink, Sander Koster, Petra Novotna, Gisela 
vann der Doelen. Olga Katsibiri, Stefan Luxembourg, Lidwien Speleers. Jerre van der Horst, 
Maree Duursma, Marieke van Veen, Theo van Diepen, Frank Hoogland, Beatrice Marino, Tania 
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Oudemans,, Dominique Scalarone, Annebeth Kerkhoff, Sander Piersma, Romulus Mihalca. 
Nicolass Wyplosz, Achmed al Khalili, Xinghua Guo, Liam McDonnell, Todd Mize, Liz Minor, 
Klaas-Jann van den Berg, Wim Muizebelt en Vincent Klap. 

Eenn speciaal woord van dank is toch wel weggelegd voor Katrien Keune, die in de loop van 
dee tijd met mateloos enthousiasme en inzet de groep een stuk gezelliger maakte. Ik heb genoten 
vann de discussies waarin we 'even' de wereld verklaarden. Moeilijk om je een betere kamergenoot 
voorr te stellen. 

Dee technische ondersteuning binnen AMOLF krijget vele complimenten. En dat is terecht. Ik 
hebb regelmatig ondervonden dat deze mensen werken met enorme toewijding, kennis van zaken, 
enn snelheid. Vooral bij Ad de Snaijer, Wim Barsingerhorn en Frans Giskes ben ik vaak 
binnengelopenn met vragen. Maar ook andere collega's binnen de tekenkamer, E&I, en werkplaats 
hebb ik regelmatig mogen lastigvallen. Dank voor julli e hulp. 

Enn dan al die mensen van buiten AMOLF, die met hun inzet en samenwerking de meest 
interessantee schilderijen, monsters en analysetechnieken beschikbaar maakten. Mijn dank gaat 
uitt naar Hans Brammer, Petria Noble, Jorgen Wadum, Maartje Witlox, Joyce Zucker, Luuk van 
derr Loeff, Suzanne Stangier, Arie Wallert, Margriet van Eikema Hommes. Karin Groen, Thea 
vann Oosten, Peter van den Brink, René Hoppenbrouwers en Ingrid van Rooyen. Ook wil ik 
Marcoo van de Weert en Mieke Wolters-Arts bedanken voor de mogelijkheid uitstapjes te maken 
naarr andere onderzoeksgebieden. De lay-out van dit proefschrift is met precisie, geduld en 
slaaptekortenn verzorgd door Ton Schreuders, waarvoor mijn hartelijk dank. 

Sindss ik Lmet schilderijen werk', worden alle relevante televisieprogramma's en 
krantenartikelenn nauwkeurig gevolgd, bewaard en doorgegeven door mijn ouders. Dank julli e 
well  voor die belangstelling voor mijn werk, en voor al de mogelijkheden en kansen die julli e mij 
gebodenn hebben om dit te bereiken. 

Jaapp Boon heeft zich op een aantal momenten serieus afgevraagd hoe mijn Engels zich zo 
snell  kon ontwikkelen. Dat had zeker te maken met de begeleiding die ik thuis op een iets minder 
formelee basis ontving. (En JaapB beoordeelde zeker niet altijd mijn beheersing van het Engels....) 
Louise,, ik ben echt trots op je. Je bent niet alleen de trouwe steun en toeverlaat, maar ook nog 
eenss een uiterst kritische lezer. Je hebt regelmatig met mijn teksten gestoeid, en vele suggesties 
zijnn direct doorgevoerd. Het is heel speciaal om te leven met iemand die op zo'n manier zowel 
trouwee vriendin als goede collega is. 

Jaap p 


