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Hett is een kunst om in de wetenschap verschijnselen te verklaren, maar het is 

dee wetenschap die de kunst moet helpen behouden. Het is echt uiterst interessant en 

uitdagendd om op dit grensgebied werkzaam te zijn. Ik heb daarom ook vierenhalf jaar 

langg altijd met veel plezier aan mijn onderzoek gewerkt. Daarnaast is AMOLF echt 

eenn fantastische plek om je promotieonderzoek uil te voeren. 

Natuurlijkk heb ik veel te danken aan mijn promotor Jaap Boon. Beste Jaap. het 

staatt mij nog goed bij dat ik bij ons eerste gesprekje duidelijk maakte dat ik toch 

eigenlijkk geen massaspectrometrie wilde doen. Ik moet zeggen dat ik daar helemaal op 

terugg ben gekomen. Op een gegeven moment begon ik zelfs lopend door een straat 

huisnummerss te associëren met karakteristieke fragment pieken van de olie. De vrij -

heidd en het vertrouwen dat je me gegeven hebt tijdens mijn onderzoek heb ik zeer 

gewaardeerd.. Hel feil dat je altijd zomaar bij je binnen kon lopen heb ik als zeer 

prettigg ervaren. Jouw grote gedrevenheid voor de wetenschap en jouw brede interesses 

zorgdenn ervoor dat de besprekingen zeer intensief en niet kort van stof waren. Ik heb 

hethet plezierig gevonden altijd vrijuit met je te hebben kunnen discussiëren. 

Collega'ss zijn onmisbaar! Het hebben van goede collega's leidt absoluut tot een 

beterr resultaat. Ik heb in mijn tijd op AMOLF veel geleerd van de mensen om mij 

heen,, zowel wetenschappelijk als daar buiten. Annelies van Loon, ji j bent zeker zo'n 

collega.. Onze dagelijkse discussies over het werk resulteerden altijd in een verdieping 

vann de zojuist verkregen resultaten of in nieuwe ideeën voor onderzoek, die we in de 

meestee gevallen ook (tussen de bedrijven door) uitvoerden. En als er geen tijd van 

'komenn en gaan' was, dan weet ik zeker dat we minstens nog zon twintig jaar met 

veell  enthousiasme door waren gegaan. Jaap van der Weerd, ik had me geen betere 

startt van mijn promotie kunnen bedenken. Je hebt me echt fantastisch goed wegwijs 

gemaaktt in hel onderzoek. Je wist altijd met alle geduld en duidelijkheid mijn vragen 

tee beantwoorden. Alleen de pogingen om me enthousiast te maken voor het gebruik 

vann Matlab waren tevergeefs... Ester Ferreira. I really enjoyed working with you. 

Yourr broad interest, critical mind and relativism made collaboration very fruitful. I 

hopee we can work together again once in the future. Nicole de Waal, ik wil jouw 

zekerr bedanken voor alles watje om het schrijven heen voor mij geregeld en gedaan 

hebt.. Zonder jouw goede zorgen en grote creativiteit had hel boekje er zeker niet /o af 

uitgezien. . 

Err zijn er te velen voor wie ik graag een persoonlijk woordje zou willen doen. 

maarr ik hou het beperkt hoewel ik weet dat ik nu echt een hoop mensen te kort doe. Ik 
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will  graag mijn huidige en oude groepsgenoten in willekeurig volgorde bedanken voor 

hunn gezelligheid en collegialiteit: Lidwien Speleers, Beatrice Marino, Jerre van der 

Horst,, Mare Duursma, Frank Hoogland, Gert Eijkel, Olga Katsibiri, Frans Giskes, 

Annebethh Kraij-Kerkhoff, Gisela van der Doelen, Tania Oudemans, Jorrit van den 

Berg,, Oscar van den Brink, Nicolas Wyplosz, Donna Mehos, Georgiana Languri, Piet 

Kistemaker,, Sander Koster, Mark Clarke, Rimco Geels, Anne Kleinijenhuis, Romulus 

Mihalca,, Ioana Taban, Bas Ponsioen, Erika Amstalden, Andreas Römpp, the many 

guestss who joined our group for a long period of time: Emily Gore, Stephan Schafer, 

Anaa Pecoraro Schafer, Ilaria Bonaduce, Petra Novotna, Dominique Scalarone, Dorrit 

Nötzel.. Mij n speciale dank gaat uit naar 'de mannen van de SIMS': Stefan 

Luxembourg,, Liam McDonnell, Maarten Altelaar, Todd Mize, Sander Piersma en Ron 

Heeren.. Heleen Zuurendonk bedankt voor jouw bijdrage aan het onderzoek, zoals je 

ziett is een gedeelte van jouw afstudeerwerk verwerkt in het laatste gedeelte van 

hoofdstukk 5. 

Naastt de groepsgenoten wil ik van AMOLF, Teun van Dillen en Hans 

Zeijlemakerss bedanken voor het samenwerken met de SEM. Teun, de vele keren dat 

jee enthousiast onze kamer binnen kwam stormen met de mededeling datje weer een 

fout(je)) in het programma of de microscoop had ontdekt waren ontelbaar, maar altijd 

ergg gezellig en nuttig. Gelukkig is er naast de wetenschap ruimte voor ontspanning 

(onderr werktijd...), daarom wil ik mijn collega's uil de personeelsvereniging (de PV) 

20011 t/m 2003 bedanken voor hun gezelligheid en creativiteit. 

Thee interdisciplinary character of the research makes this work very dynamic. 

Thee collaboration with external institutes and people is really an added value to my 

researchh performed at AMOLF. I would like to lhank a few people outside AMOLF 

forr sharing their experience, know [edge and samples with me. Pelria Noble 

(Mauritshuis)(Mauritshuis) and Leslie Carlyle (Instituut Collectie Nederland, ICN) thanks for your 

greatt enthusiasm, interest in and direct assistence with my research. Leslie, for me is 

whitee no longer just a white. You showed me that it is much more complex than one 

mightt think. Pelria, I wil l not forget the adventures in Rio. the peaceful evening walk 

inn a lavela. I am very grateful to Aviva Burnstock {Courtaidd Institute of Art), after all 

whatt is life without questions...Thanks to: Prof, van Asperen de Boer, Maartje Witlox 

(ICN),(ICN), Linnaea Saunders (Kress Fellow 2003-2004, Mauritshuis). Margriet van 

Eikemaa Hommes, Gillian Osmond {Queensland Art Gallery), Ella Hendriks (Van 

GoghGogh museum), Klaas-Jan van den Berg (ICN), Michie! Verhoeve (Universiteit 

Leiden,Leiden, UL), Jaap Haasnoot (UL), Prof. Jan Reedijk (UL), the members of the 

'pigmentt group' and of course 1 would like to add Pieter Keune, my father, 

(Reinwardt(Reinwardt Academie) to this list. 
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Tott slot wil ik natuurlijk mijn vrienden en familie bedanken voor gewoon alles! 

Allereerstt mijn oma met wie ik nooit uitgepraat raak. mijn moeder voor wat ze me 

heeftt meegegeven, mijn vader en Marie-Thérèse, mijn lieve zusjes Hilde en Francoise, 

Wilfred,, mijn nichtje Vlarike en de familie van den Berg. 

Jorrit.. ik ben jou ook zeker dank verschuldigd voor de tijd die je altijd nam om 

overr mijn werk te discussiëren. Jouw kritische blik, gedrevenheid en enthousiasme 

warenn (en zijn) zeker een toevoegende waarde. Ook je goeie zorgen en je vrolijke 

noott maakte mijn schrijfperiode zeer aangenaam. Jouw laatste zin in jouw proefschrift 

hebb je dubbel en dwars waargemaakt! 

dede Volkskrant, zaterdag 4 september 2004 (foto: R. Rutting) 
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