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Dankwoord d 

Jee promotieonderzoek kan een leuke ervaring zijn, zeker als het uitgevoerd 
magg worden binnen een instituut als AMOLF en in het bijzonder bij een groep als 
diee van de Macromollers. Een breed scala van mensen bij elkaar, allen met hun 
eigenn eigenaardigheden, vaardigheden en interesses, maar waar een ieder zich thuis 
kann voelen. Bovendien een plek waar wetenschappelijk onderzoek gevoed wordt 
doorr de aanwezigheid van goede faciliteiten en een brede kennis van zaken. Dat 
laatstee geldt vooral voor mijn promotor Jaap Boon. Nog niet eerder heb ik iemand 
ontmoett die zo makkelijk verbanden kan leggen tussen op het eerste gezicht totaal 
niett relevante zaken. Jaap, de creativiteit en het enthousiasme die je hierbij ten toon 
spreiddee en het feit dat je dat ook weet over te dragen is in mijn ogen een 
belangrijkee factor geweest die een groot project als MOL ART heeft laten slagen. 
Onzee samenwerking is vooral in de laatste fase zeer intensief geweest. Op mijn 
eigenn wijze heb ik me daardoor in de loop der jaren meester kunnen maken van de 
chemiee van olieverf en het toegepaste analytisch onderzoek daaraan. Voor deze 
vrijheidd ben ik je zeer dankbaar, het heeft me een hoop geleerd! 

Datt brengt me bij die andere begeleider, Klaas Jan van den Berg, die 
gedurendee de eerste drieënhalf jaar eveneens een belangrijke bijdrage heeft 
geleverdd aan het tot stand komen van dit proefschrift. De zal niet altijd de 
makkelijkstee geweest zijn om te begeleiden maar ik denk dat uiteindelijk wel 
datgenee bereikt is dat we aan het begin voor ogen hadden. De tripjes die we samen 
maaktenn in het kader van de wetenschap waren een plezierige aanvulling op het 
lab-,, denk- en schrijfwerk. 

Hett feit dat er op dit moment een tastbaar boekje is, is mede mogelijk 
gemaaktt door de inzet van vele (oud-)Macromollers. Allereerst Annebeth en 
Katrien,, die met hun inzet een belangrijke steen hebben bijgedragen aan het 
drukklaarr maken van dit boekje en daarmee mij de kans hebben gegeven om de 
laatstee stukken tekst "op tijd" aan te passen. Natuurlijk mogen de technici niet 
ontbreken,, die mij hebben bijgestaan in de soms moeizame relatie die ik had met 
dee verschillende instrumenten en computers. Bovendien waren ze nooit te beroerd 
omm een meting uit te voeren als de nood hoog was. Jerre, Gert, Annebeth, Mare, 
Jos,, en Leo, bedankt voor de bijstand en julli e bijdrage aan de goede sfeer binnen 
dee groep! Natuurlijk waren er ook vele anderen waarop ik kon terugvallen en mede 
waardoorr ik de tijd op AMOLF zo leuk heb gevonden. De denk dan vooral aan de 
medebewonerss van dat te kleine kamertje, het kippenhok: Sander, Georgiana, 
Gisela,, Oscar, en Nicolas. 

Eenn speciaal woord van dank gaat uit naar Nicoletta Vermist, die als 
stagiairee gedurende 9 maanden op AMOLF was. Haar doorzettingsvermogen heeft 
geleidd tot een gigantische hoeveelheid data, waaruit Hoofdstuk 3 is gedestilleerd. 
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TwoTwo other people have contributed to this chapter as well. First of all, Leslie 
Carlylee who has been the driving force behind this project. Her unrestrained energy 
andd numerous ideas related to traditional paints is something I benefitted from. Her 
hospitalityy during my stay at CCI was also highly appreciated. I will never forget 
thosee fiddleheads... 

Michall  Holcapek, your HPLC work described in Chapter 3 clearly would 
havee been an omission in this work if it would not have been incorporated. It is 
veryy nice and a welcome supplement to the mass spectrometric data. 

Dr.. Jaap Boersma en Henk Kleijn van de vakgroep Homogene Katalyse en 
Metaal-geassisteerdee Synthese van de Universiteit Utrecht dank ik hartelijk voor 
hunn begeleiding tijdens mijn korte verblijf aldaar. Het gemaakte loodstearaat is 
zeerr van pas gekomen in het vervolg van mijn onderzoek. 

Numerouss samples have been analysed in the time frame of my PhD 
research.. This could not have been done without the co-operation of a number of 
peoplee and institutes from all over the world. Their kindness gave me the 
possibilityy to investigate several sets of aged paint samples of which the 
compositionn was documented relatively well. The samples provided led to a better 
understandingg of the general ageing of oil paints. In arbitrary sequence I would like 
too thank: Dr. Bruno Heimberg, Dr. Andreas Burmeister and Dr. Johann Koller 
fromm the Doerner Institute, Miinchen, Germany, Michael Schilling from The Getty 
Conservationn Institute, Los Angeles, USA; Ms. Kate Helwig and Dr. Ian 
Wainwrightt from the Canadian Conservation Institute (CCI), Ottawa, together with 
Mr.. Hans-Christoph von Imhoff, private restorer, Switserland; Dr. Ken Sutherland 
andd Dr. René de la Rie from the National Gallery of Art in Washington, in co-
operationn with Nathan Stolow; and finally M. Bijl and H. Kat from the 
Rijksmuseum,, Amsterdam, The Netherlands. 

Bonniee Rimer, Inge Fiedler (Art Institute of Chicago, Chicago, USA) and 
Maryy Miller (MVA, Inc., Norcross, USA), it was a great pleasure to work with you 
onn the Menzel varnish and the problem of bloom formation exhibited on the Stella 
paints,, and described in the second part of Chapter 7. Besides, I enjoyed our 
meetingss and not only because of the nice food we had afterwards. Kees Mensch 
(Shelll  Research and Technology Centre, Amsterdam) bedankt voor het feit dat je 
samenn met mij op je vrije dag zo vriendelijk bent geweest om aan diezelfde Stella 
monsterss enkele metingen te doen. 

Joycee Zucker, I also enjoyed our co-operation although it only has been for 
aa short period. I'm sure there will be a follow up on the Church work already 
describedd in this thesis. 

Err zijn ook vele collega's in het MOLART project geweest waarmee ik 
plezierigg heb samengewerkt: R. Hoppenbrouwers, A. Truyen en de SRAL in het 
algemeen,, A. Phenix, K. Groen, A. Wallert, M. te Marvelde en R. Boitelle. Een 
helee waslijst van Macromollers en anderen die AMOLF bewoond hebben of nog 
bewonenn en die mede bepalend zijn geweest voor mijn geslaagde tijd op AMOLF 
magg ook niet ontbreken: Ron, Piet, Stefan, Jaap (W), Wim, Annelies, Lidwien, 
Xinghua,, Ahmed, Tania, Beatrice, Frank, Sander, Petra, Dominique, Marcel, Inez, 
Muriel,, Gerard, Frans, Han, Parisz, Erik, Ivana, Jan, Vincent, Liz, Pete, Sophie, 
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Rodger,, Janine, Tina, Donna, en Linda. Ongetwijfeld ben ik nu een aantal mensen 
vergetenn maar dat is dan niet met opzet gebeurd. 

Hett feit dat ik AMOLF al verlaten had voordat dit boekje af was heeft 
uiteindelijkk het afronden van dit werk wel wat vertraagd. Henk, mede door je 
soepelee opstelling is het dan toch gelukt. Anneke, Riekie en de anderen van de 
afdelingg VM, ik zal met veel plezier terugdenken aan mijn verblijf op de derde! 

Nuu mag het lijken of ik me al die jaren alleen maar met werk heb bezig 
gehoudenn maar dat zou een foutieve weergave van de werkelijkheid zijn. Velen 
hebbenn mij in een andere hoedanigheid gekend. Mark en Sophia, en verder alle 
anderee mensen van VIRUS bedankt voor de broodnodige afleidende 
avonden/nachten.. Bernard, de Randdebielen, en de leden van dartsteam Klaar! (en 
datt ben ik nu ook bijna...) bedankt voor de ontspannende avonden (hoewel, ik kan 
verzekerenn dat zo'n dubbel te moeten gooien helemaal niet ontspannend is!). 

Eva,, ji j mag uiteraard ook niet ontbreken want verreweg het grootste deel 
vann mijn promotieonderzoek heb ji j van zeer dichtbij meegemaakt. Jouw bijdrage 
aann mijn privé-leven is een niet uit te vlakken factor geweest. Ik ben je daar 
oprechtt dankbaar voor. 

Dee meest belangrijke personen ontbreken nog: mijn ouders en broers. 
Zonderr deze stabiliserende factor zou ik nooit op het punt aangekomen kunnen zijn 
waarr ik nu ben. Altij d waren julli e beschikbaar als ik daar behoefte aan had. De ben 
ervann overtuigd dat ik het met julli e niet beter had kunnen treffen. Het heeft even 
geduurdd maar uiteindelijk draag ik deze promotie met alle genoegen aan julli e op! 

Katrien,, ji j hebt nog wel het meest last gehad van de afronding van dit 
werk.. Ik hoop dat tegen de tijd dat ji j zover bent, ik hetzelfde voor jou kan 
betekenenn als dat ji j voor mij hebt gedaan. 

Klaar! ! 

Jorrit t 
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