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Licht op Kunst 
Mevrouw de Rector Magnificus, Mijnheer de decaan, 
Geachte leden van de Raad van Bestuur & curatoren van de Stichting John van Geuns Fonds,  
Geachte collega’s,  
Beste vrienden en familie,  
 
Allereerst wil ik u allen bedanken met uw aanwezigheid bij deze speciale gelegenheid. For the 
English-speaking colleagues among us, a warm welcome and thanks for your presence at this 
ceremony. The speech will be held in Dutch. This is not only more comfortable for me, but I would 
like to have the inaugural lecture accessible for family and friends present today. For those who are 
English speaking, there are handouts available. So let’s start/laten we beginnen… 
 
Ik kan me voorstellen dat de titel ‘Licht op kunst’ uw enigszins aan het denken zet hoe u dit moet 
interpreteren. In de komende 45 min zal ik de titel toelichten. Eén belangrijk reden voor de keuze 
van deze titel heeft er mee te maken dat deze leerstoel ‘moleculaire spectroscopie’ ter beschikking 
is gesteld door het John van Geuns fonds. Het John van Geuns fonds heeft als doel het bevorderen 
van de studie scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam, specifiek het chemie-onderzoek naar 
de wisselwerking tussen licht en materie. Ik ben de achtste chemicus en eerste vrouw die deze 
leerstoel bezet, en ik vind het een ontzettende eer dat vier van mijn zeer gewaardeerde voorgangers, 
hier vandaag aanwezig zijn. 
 
Gezien mijn waarde voorgangers op deze leerstoel vrij fundamentele moleculaire spectroscopische 
onderwerpen vertolken, ben ik het John van Geuns fonds zeer dankbaar dat zij nu voor een thema 
heeft gekozen dat meer buiten de gebaande paden ligt. En dat er is gekozen voor de interactie van 
licht met kunst. In het begin dacht ik dat deze link heel erg voor de hand lag gezien er zonder licht 
geen kunst is. Het waarnemen van materiele kunst is namelijk onmogelijk zonder licht, dus de 
interactie tussen licht en materie is evident. Echter zo makkelijk kwam ik daar niet mee weg! Waar 
het bij het fonds om gaat is om het chemisch onderzoek met spectroscopische technieken naar 
chemische processen die licht gedreven.  
 
Gelukkig is het onderzoek naar kunst van alle markten thuis en is wat het fonds nastreeft een 
kernpunt van wat we doen in ons onderzoek. In het natuurwetenschappelijk onderzoek dat wij 
uitvoeren maken wij gebruik van allerlei verschillende spectroscopische technieken op zowel de 
macro- als op microscopische schaal. Hierbij kijken we naar kleurveranderingen in en 
verouderingsprocessen van de kunst die zijn gedreven door licht of waar de afwezigheid van licht 
juist een rol speelt. Mijn titel ‘Licht op Kunst’ staat in deze inaugurele rede voor het 
natuurwetenschappelijk chemisch onderzoek naar kunst. Vanuit dit oogpunt wil ik graag de stelling 
innemen dat er Meer licht op kunst moet komen.  
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Meer “licht op kunst”   
Ik pleit ervoor dat er meer natuurwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd moet worden naar kunst. 
Deze stelling wil ik graag onderbouwen door het uit te splitsen in zes deelvragen: 
 

1. Licht op kunst - Wat is natuurwetenschappelijk (chemisch) onderzoek naar kunst? 
2. Toekomst belicht - Welke richting moet het onderzoek uitgaan? 
3. Verstrooid licht– Waar moet het onderzoek plaatsvinden?  
4. Teveel licht op kunst- Wat zijn de risico’s van onderzoek?  
5. Kunst in de spotlights - Welke rol speelt het onderzoek in de maatschappij en het 

onderwijs? 
6. Meer licht op kunst - Waarom moet er in meer onderzoek geïnvesteerd worden? 

 
1. Licht op Kunst - Wat is natuurwetenschappelijk (chemisch) onderzoek naar kunst? 
Laten we beginnen bij het begin, met waar we nu vandaag de dag staan. Ik neem graag als startpunt 
het onderzoek wat we de afgelopen drie jaar hebben gedaan Rembrandt’s meesterstuk De 
Nachtwacht. Dit is uitgevoerd onder de projectnaam Operatie Nachtwacht, op zaal, in het 
Rijksmuseum. Mijn opinie is dat dit project absoluut de state-of-the-art van onderzoek naar kunst 
laat zien. Het laat zien wat er mogelijk is qua onderzoekstechnieken en -methodologieën, maar ook 
de kracht laat zien van de combinatie van zowel de technologieën en als de verschillende 
expertisen, waarbij de nauwe samenwerking tussen conservatoren, restauratoren en 
natuurwetenschappers het fundament vormt.  
 
Operatie Nachtwacht is het grootste onderzoek 
ooit naar De Nachtwacht wat voor het oog van 
het publiek wordt uitgevoerd. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de nieuwste en meest 
geavanceerde technologie om te bepalen hoe het 
meesterwerk zo goed mogelijk kan worden 
behouden voor toekomstige generaties.  
De onderzoeksvragen die er aan het begin van de 
onderzoeksfase in Operatie Nachtwacht gesteld 
werden zijn drie ledig: 

• Hoe heeft Rembrandt De Nachtwacht 
gemaakt? 

• Wat is de conditie van De Nachtwacht?  
• Hoe kunnen we het schilderij het beste 

bewaren voor de toekomstige generaties? 
De onderzoeksresultaten voeden direct de behandeling die we voor De Nachtwacht hebben gebruikt 
of gaan gebruiken. Graag wil ik benadrukken hoe bevoorrecht ik ben om in dit bijzondere en 
prestigieuze project het natuurwetenschappelijk onderzoek te mogen leiden. En met name dat ik dit 
nu met u kan delen als startpunt van mijn betoog.  
 
Rembrandt schilderde De Nachtwacht in 1642 in opdracht van het Amsterdamse schuttersgilde voor 
de Grote Zaal in de Kloveniersdoelen. Het schilderij bestaat uit olieverf op doek. Olieverf is een 
mengel van pigment, dat voor de kleur zorgt, en olie als het bindmiddel. Het pigment werd 
terplekke in het atelier gewreven met de olie tot een bruikbare verf. De olie werd meestal geperst uit 
lijnzaad, maar we treffen ook olie aan die geperst is uit walnoten of maanzaad.  

‘De Nachtwacht’ (1642), Rembrandt van Rijn,  
olieverf op doek, Rijksmuseum, 379.5 cm × 453.5 cm 
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De pigmenten die gebruikt 
werden in de 17de eeuw hebben 
een verschillende oorsprong en 
chemische samenstelling. Zo 
kunnen pigmenten gewonnen 
worden uit plantaardige of 
dierlijke materialen. Een 
voorbeeld hiervan zijn rode 
lakken, een pigment wat we veel 
in het pallet van Rembrandt 
tegenkomen. Rode lakken zijn 
organische kleurstoffen die 
geëxtraheerd worden uit planten of insecten. Vervolgens wordt de rode kleurstof neergeslagen op 
een substraat waardoor het een pigment wordt. Het diepe, warme zwart dat Rembrandt veelvuldig 
gebruikte is afkomstig van het verkolen van botten of ivoor, bekend als beenderzwart en ivoorzwart. 
Er zijn ook pigmenten die zo uit de natuur worden gehaald en tot verf gewreven worden. Denk 
hierbij aan verschillende soorten aardepigmenten. Het woord zegt het al, dit pigment wordt direct 
uit de grond gehaald. Hetzelfde geldt voor mineralen hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan het 
zeer giftige gele orpiment, oranjerode realgar. Interessant is dat deze pigmenten in de 17de eeuw ook 
al door de mens gesynthetiseerd werden. Daardoor kunnen we in schilderijen uit die periode, zowel 
natuurlijke als synthetische varianten vinden. Er is ook een groep pigmenten die volledig 
synthetisch geproduceerd werd. Loodwit is een belangrijk wit pigment uit de 17de eeuw, kort 
samengevat wordt dit verkregen door loodplaten te laten reageren met zure dampen en CO2 
waardoor een wit loodpigment ontstaat.  Het laatste pigment dat ik wil uitlichten is het blauwe 
smalt, een pigment dat we in De Nachtwacht ook rijkelijk tegenkomen. Smalt is een cobalt-houdend 
kaliumrijk glas wat een prachtige blauwe kleur heeft.  
 
Als chemicus is verf super interessant, het een mengsels dat bestaat uit diverse componenten die 
allemaal bij elkaar worden gestopt en mogelijk wel of niet met elkaar kunnen reageren, maar daar 
later meer over.  

 
Een schilderij heeft een bepaalde opbouw. Rembrandt gebruikte voor De Nachtwacht een linnen 
doek die uit drie stukken bestaat die aan elkaar genaaid zijn. U ziet hier trouwens de achterkant van 
De Nachtwacht wat het steundoek is uit 1975. Het doek werd eerst geïmpregneerd met olie om de 
zuigkracht te verminderen. Vervolgens wordt er een eerste laag aangebracht die we de grondering 
noemen. Hier ziet u nog een klein stukje donkerbruine grondering die Rembrandt onbeschilderd 
heeft gelaten. De grondering is de basis waarop Rembrandt zijn compositie maakte. Eén van de 
ontdekkingen die uit ons onderzoek gekomen zijn is dat Rembrandt een eerste opzet schetste met 

17de eeuwse pigmenten

Rode lak

Beender- & ivoorzwart

Aardepigment

Orpiment & Realgar

Loodwit

Smalt

(A) achterkant van De Nachtwacht (2021); (B) detail uit voorgrond waar de donkerbruine grondering zichtbaar is; 
(C) calciumverdeling die de schetslaag laat zien; (D) detail van de partizaan. 
 

A B C D 
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een lichte krijthoudende verf. U ziet hier de verdeling van calcium in een MA-XRF map, die onder 
andere de schets laag laat zien. Hoe we aan zo ’n beeld, leg ik later uit. Hierna werd de compositie 
verder uitgewerkt met de verf. In dit detail van de partizaan ziet u hoe rijkelijk de verf is opgezet. 
Mogelijk komt De Nachtwacht vrij donker op u over, maar als je in het pallet van Rembrandt duikt, 
komt je erachter hoe verrassend kleurrijk en genuanceerd zijn verven zijn. Ook dit heeft het 
onderzoek ons geleerd. Tot slot, werd er op schilderijen een vernis aangebracht, deze transparante 
laag moest de verf beschermen en de kleuren verzadigen. 
 
Ik gaf al aan dat ik als chemicus gefascineerd ben door de ‘rijkdom aan verschillende materialen’ in 
de verf, maar ik ben vooral gefascineerd door wat allemaal in de verf afspeelt. Verf is voor mij 
zeker geen doodse materie. Vanaf het moment dat Rembrandt De Nachtwacht op het doek heeft 
gezet, vindt er een overvloed aan chemische reacties plaats. Wiskundige modeleringswerk heeft 
laten zien dat er in het eerste stadium van drogen van de olieverf wel 2 miljoen verschillende 
chemische reacties kunnen plaatsvinden. En om even te definiëren wat een chemische reactie is, dit 
is het proces waarbij verbindingen van moleculen of atomen worden omgezet in andere 
verbindingen. Als we dit vertalen naar verf, reageert de olie met zuurstof uit de lucht waardoor er 
nieuwe chemische verbindingen worden gevormd waardoor olieverf van een vloeibare toestand 
naar een vaste toestand gaat. Dit noemen we chemische droging. Dit is een gewenst proces. De 
metalen in de pigmenten van de verf versnellen of vertragen dit chemisch drogingsproces van de 
olie. Dit in tegenstelling tot verf die u waarschijnlijk gebruikt als u uw huis schildert. Deze verven 
zijn meestal op waterbasis. Bij verdamping van het water uit de verf ontstaat er filmvorming. Dit 
noemen we fysische droging.   
 

 
Nu is De Nachtwacht 380 jaar oud, en net als u en ik veroudert De Nachtwacht ook, de chemische 
processen staan niet stil. Om een voorbeeld te geven, het blauwe smalt pigment wat ik u eerder over 
vertelde, staat er bekend om dat het ontkleurt. In de loop der tijd verandert het van een blauwe kleur 
naar een bruinig, transparante kleur. De organische moleculen van de rode lakken vallen onder 
invloed van licht uit elkaar waardoor ze hun rode kleur verliezen. Echter er zijn ook componenten 
die met elkaar reageren in de verf. Zo reageert het element lood uit 
bijvoorbeeld loodwit met vetzuren uit de olie en ze vormen 
gezamenlijk een nieuwe stof genaamd loodzeep. Loodzepen kunnen 
kleine witte bolletjes in de verf vormen die soms door het 
verfoppervlak heen breken, zoals u hier kunt zien. Toen ik 17 jaar 
geleden hier op deze plek stond om mijn proefschrift te verdedigen, 
was dit onderwerp van loodzepen een nieuwe ontdekking. Dit 
onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Emeritus professor Jaap 

R
1

R
2

R
1

R
2

O

OH

"O2"

R
3

R
4

+
R3

R4

O

R
1

R
2

O

O
O

O

O
O

CH3

CH3
O

CH3

Triacylglycerol, hoofdcomponent van lijnzaadolie (links); een chemische reactie die plaatsvindt bij drogen van de olie 
(rechts). 
 

2 mm

Loodzeepbolletjes in de verf 



 5 

Boon aan het AMOLF-instituut. Inmiddels is dit onderwerp uitgebouwd tot een groot en 
omvangrijk thema binnen het schilderijenonderzoek.  
 
In Operatie Nachtwacht willen we dus begrijpen hoe Rembrandt De Nachtwacht gemaakt heeft, wat 
de conditie is en hoe we het schilderij voor de toekomst het beste kunnen bewaren. 
Het onderzoek is gebaseerd op drie pilaren: 
1. Niet-invasief onderzoek op de macroschaal, hierbij worden technieken ingezet die het schilderij 
niet aanraken maar die visuele, chemische en structurele informatie in beeld kunnen brengen.  
2. Microscopisch en moleculair onderzoek dat wordt uitgevoerd op hele kleine verfmonsters.  
3. Nieuwe in-huis ontwikkelde data-analysen en beeldverwerking technieken waarbij kunstmatige 
intelligentie een belangrijke rol speelt.  
 
Op dit moment wil ik graag weer teruggrijpen 
op mijn titel ‘Licht op Kunst’. De technieken 
die we in het onderzoek naar kunst hanteren 
maken gebruik van verschillende vormen van 
straling. Hier ziet u het elektromagnetisch 
spectrum. Slechts een klein gedeelte van dit 
spectrum is het zichtbare licht. Links 
bevinden zich röntgen en ultraviolette straling 
en rechts de infraroodstraling. In het 
schilderijenonderzoek maken we van beide 
kanten gebruik.  
 
Hiervan wil ik graag een voorbeeld geven. Als we op de 
macroscopische schaal starten, gebruiken we de MA-XRF 
scanner die op non-invasieve wijze het gehele schilderij in 
beeld heeft gebracht. De MA-XRF maakt gebruikt van 
röntgenstraling, en op het moment dat de röntgenstraling op 
het schilderij komt, vindt er een interactie plaats met de 
elementen in de verf. De elementen in de verf stralen weer 
energie uit die we opvangen. Op deze wijze krijgen we een 
verdeling van de verschillende elementen in De Nachtwacht. 
De elementen zijn afkomstig uit de pigmenten en op basis van 
het type element krijgen we een idee over welk pigment het hier gaat. Zo 
ziet u hier de verdeling van het lood, waar het wit is zit veel lood en waar 
het zwart is, is lood afwezig. Op deze loodkaart zien we dat er veel lood 
zit in de witte kraag van Bannink Cocq, maar ook in zijn gezicht. Hieruit 
concluderen we dat de kraag met het pigment loodwit geschilderd moet 
zijn. De huidskleur van het gezicht zal waarschijnlijk een mengel zijn van 
loodwit en een roodkleurig pigment. Als we kijken 
naar de jas Van Ruytenburch zien we het element 
arseen. Dit geeft ons de aanwijzing dat Rembrandt hier 
zeer waarschijnlijk het borduursel van gouddraad op de 
jas schilderde met gele orpiment of oranjerode realgar 
houdende verven, aangezien het enig andere 17de 
eeuwse pigment dat arseen bevat het blauwe smalt is.  
 

Elektromagnetisch spectrum

Ultraviolet InfraroodRöntgen Zichtbaar 

Macro Röntgen fluorescentie scanner 
(MA-XRF). 

Loodkaart (Pb-M)(links) en arseenkaart (As-
K)(rechts).  
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Om beter te begrijpen wat de samenstelling en conditie 
van de verf is en hoe deze is opgebouwd, maken we 
gebruik van minuscule verfmonsters ter grootte van een 
speldenprik. Heel secuur wordt er een klein verfmonster 
uit het schilderij genomen. Deze gieten we in een blokje 
plastic en polijsten we zodat de opbouw van alle verflagen 
zichtbaar wordt. We noemen dit een verfdwarsdoorsnede. 
Deze verfdwarsdoorsneden onderzoeken we met 
verschillende microscopische en moleculaire technieken. 
Als we een stap verder willen gaan in de karakterisatie van 
het verf materiaal op micro- en zelfs op nanoschaal, maken we gebruik synchrotron technieken. Een 
synchrotron is een deeltjesversneller waar synchrotronstraling wordt opgewekt. Er zijn maar een 
paar synchrotron faciliteit in Europa en u ziet hier de ESRF in Grenoble. Synchrotronstraling is 
bijzonder intens en omvat nagenoeg het gehele golflengtegebied van het elektromagnetisch 
spectrum. Het voordeel van synchrotronstraling is dat deze zeer monochroom gemaakt kan worden 
en te focussen is tot een kleine bundel, wat noodzakelijk is voor onze monsters. In verfmonsters 
zitten vaak zeer kleine hoeveelheden componenten her en der verspreid, met onze conventionele 
technieken in het laboratorium kunnen we dit niet meten.  
 
In dit voorbeeld ziet u een verfmonster dat 
genomen is uit de jas Van Ruytenburch waar 
we gele arseensulfide pigment hebben 
gevonden. Door de synchrotron XRPD-
gebaseerde techniek hebben we gevonden dat 
er voornamelijk het degradatieproduct van 
het arseensulfide, namelijk mimetiet 
aanwezig is. Arseensulfide is een van die 
anorganische pigmenten die onder invloed 
van licht uit elkaar vallen. En dat is hier dus 
gebeurd. Maar hier houdt het onderzoek niet op, we zijn een stap verder gegaan, door van platte 
plaatjes, 2D naar 3D beelden te gaan door een verfmonster vanuit alle hoeken te belichten. Dat 
noemen we tomografie. Op deze extreem kleine schaal kan dit onderzoek alleen met synchrotron-
gebaseerde technieken gedaan worden. Hier zit u een klein 
fragmentje uit de grondering van De Nachtwacht wat op 
deze wijze geanalyseerd is. Hierbij krijgen we een 3D beeld 
en kunnen door de verflaag heen gaan. Hierdoor krijgen we 
een nog beter idee van de samenstelling van de verf dan we 
al hadden. We zien de individuele pigmentdeeltjes zitten en 
welke vorm ze hebben. Moet u voorstellen dat deze deeltjes 
10x kleiner zijn dan de doorsnede van uw haar. We stappen 
als het ware in de verf! Fascinerend!  
 
Zoals ik al eerder aangaf, laten we in Operatie Nachtwacht absoluut de state-of-the-art zien wat er 
op dit moment mogelijk is qua natuurwetenschappelijk onderzoek naar kunst. Ik wil graag nog even 
benadrukken dat het hier niet alleen om chemisch onderzoek gaat, maar dat dit juist gecombineerd 
wordt met andere disciplines als fysische en mechanische onderzoek. Als voorbeeld noem ik het 
onderzoek wat we doen aan de mechanische eigenschappen van het doek van De Nachtwacht en 
hoe deze veranderen onder invloed van verschillen in luchtvochtigheid. Alleen door de combinatie 

Lichtmicroscopische afbeelding onder UV-
belichting van een verfdwarsdoorsnede 
afkomstig uit De Nachtwacht.   

1

Arseensulfide (AsS)

Mimetiet (Pb5(AsO4)3Cl)
degradatieproduct

pigment

Röntgenpoederdiffractie (SR-XRPD) uitgevoerd bij 
synchrotron faciliteit DESY (Hamburg, De)

50 μm

Gecorreleerde Röntgen ptychografie en 
fluorescentie nano-tomografie 3D beeld 
(synchrotron DESY, Hamburg, De). 
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van verschillende disciplines krijgen we nieuwe inzichten en antwoorden op onze vragen. U 
begrijpt dat de hoeveelheid informatie die in Operatie Nachtwacht verkregen wordt gigantisch en 
veelzijdig is en we hebben de komende jaren nodig om dit allemaal uit te werken.  
 
2. De Toekomst Belicht - Welke richting moet het onderzoek uitgaan? 
Als je ziet waar we momenteel staan, is het duidelijk dat onderzoek naar kunst de komende jaren 
twee richtingen uit zal gaan, de kwantitatieve en fundamentele kant. Als ik over kwantitatief spreek, 
moet u denken aan grote hoeveelheid onderzoeksdata. De snelheid en hoeveelheid data die we nu al 
kunnen genereren is enorm en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Het kunnen correleren 
en combineren van verschillende type data zal daarmee nog belangrijker worden.  

Een grote wens die ik heb, is dat er een sterkere correlatie gemaakt moet worden tussen de 
macroscopische en microscopische technieken. Zodat er aan de hand van macroscopische 
technieken meer gedetailleerde en gelaagde informatie verkregen wordt.   
 
Deze kwantitatieve richting vereist naast nog meer dataproductie, dat we slimmere algoritmes en 
snellere computers nodig hebben om dit alles te faciliteren. Kunstmatige intelligentie zal hier een 
prominente rol in gaan spelen. Hierdoor kunnen we onderzoeksgegevens makkelijker vergelijken 
binnen de eigen collectie, maar ook met externen. Deze ontwikkeling zal het mogelijk maken om 
gegevens en kennis eenvoudig uit te wisseling met internationale partners en peers.  
Om een voorbeeld te geven, ik vertelde u 
dat wij in De Nachtwacht een 
lichtgekleurde krijthoudende schetslaag 
hebben gevonden. Hoe zit dit bij andere 
schilderijen van Rembrandt? Aangezien 
hier niet eerder over gepubliceerd is, moet 
je teruggaan naar de data. We zouden dan 
aan collega’s van bijvoorbeeld de 
National Gallery in London of in 
Washington kunnen vragen of we hun 
MA-XRF data mogen bekijken. Idealiter 
zou je met hun permissie de ruwe data willen inlezen met je eigen software willen verwerken. Je 
wilt zelf achter de letterlijke knoppen zitten, omdat je op deze manier met andere ogen en vragen 
naar de data kan kijken. Het toegankelijk en duurzaam maken van de onderzoeksdata is een grote 
investering en een complex proces. Maar het is van fundamenteel belang voor om kennis te blijven 
delen en samen te kunnen werken. Het staat buiten kijf dat dit een hele nieuwe dimensie zal geven 
aan het onderzoek. De echte uitdaging zal worden of wij dit als mens allemaal kunnen bijbenen. 
Hoe meer we kunnen, hoe meer we willen, hoe meer we denken dat echt nodig is, hoe belangrijker 
het is om duidelijke doelen te stellen door goed afgewogen en relevante keuzes te maken.   
 
Het pad dit ik met deze leerstoel zal bewandelen is richting de fundamentele kant. Meer begrip 
krijgen van het gedrag van materiaal. Schilderijen zijn complexe heterogene systemen. In 
schilderijen zitten heel veel componenten en factoren die potentieel een rol spelen in het vormen 
van verouderinsproducten.  
 
Als we De Nachtwacht weer als voorbeeld nemen en inzoomen op de achtergrond zien we een 
wittige waas, maar als we heel goed kijken zien we ook kleine bolletjes in de verf, die ik al eerder 
even noemde. Ik laat u nu twee verfdwarsdoorsnedes zien. Beide afbeelding zijn genomen onder 
een licht microscoop. Wat ik uit het linker plaatje aflees is dat het bolletje wat u hier in het midden 
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zit, niet origineel is. Dit 
is in de loop van der tijd 
ontstaan. Verder zien we 
aan de rechterkant een 
dun wit laagje op de 
oppervlakte van het 
schilderij. Ook dit laagje 
is niet origineel en is in 
de loop der tijd 
gevormd. Wat deze twee plaatjes gemeen hebben is 
dat deze ‘degradatie fenomenen’, zoals we dat 
kunnen noemen, het element lood bevatten. Het 
bolletje in de linker afbeelding bevat loodzepen, 
hierbij reageert het element lood uit de pigmenten 
menie of loodwit met vetzuren van het 
oliebindmiddel. De lood-houdende korst in de 
rechter afbeelding bestaat uit palmieriet, een 
loodkaliumsulfaat. Waar we vermoeden dat het 
element kalium uit de blauwe smalt of rode lak 
pigment komt. Het zwavel is mogelijk afkomstig 
van buiten. Wat aannemelijk is als je nagaat hoe in 
het verleden schilderijen zijn bewaard. Op deze 
19de eeuwse spotprint ziet u De Nachtwacht hangen 
naast een kolenkachel. Het verbranden van de 
kolen is een bron van zwavel.  
 
Wat deze twee voorbeelden gemeen hebben is dat in beide gevallen het lood gereageerd heeft. Waar 
ze in verschillen is dat de uitingsvorm in beide gevallen totaal anders is. Zo zijn er interne en 
externe factoren die bepalen wat er met het element lood gebeurt. Als we weer even naar het 3D 
beeld kijken van het verfmonster uit de grondering van De Nachtwacht, wil ik u vragen naar het 
oranje beeld te kijken. Oranje staat voor het element lood, dus waar het oranje is, zit het lood. En tot 
onze grote verrassing zit het lood niet alleen in pigmentdeeltjes, in die bolletjes of als korst aan het 
oppervlak, maar ook als een homogene plakkaat aan de onderkant van de grondering.  
 
Een belangrijke vraag is, hoe is het lood hier gebonden en kan deze nog verder reageren en 
migreren in de toekomst? Voor de restaurator zijn dit cruciale vragen om de juiste strategie van 
behandelen en optimale bewaarcondities te kiezen. Kunnen oplosmiddelen de chemische reacties en 
verplaatsing van de componenten in de verf initiëren en versnellen? Wat zijn veilige waarden voor 
de luchtvochtigheid? M.a.w. wat gaat er in de toekomst gebeuren met de verf? Maar kennis over 
hoe de verf verandert is ook cruciaal om te kunnen bepalen hoe de verf oorspronkelijk eruitzag.  
 
Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden moet er een fundamenteel begrip zijn hoe materialen 
zich gedragen. Wat ons onderzoek steeds duidelijker laat zien is dat verf absoluut geen homogene 
laag is en dat er verschillende lokale condities in de verf bestaan die tot diverse chemische reacties 
leiden. Wat op de ene plek gebeurt, hoeft niet dezelfde reactie te zijn als een paar micrometer 
verderop. Deze heterogene kijkwijze op schilderijenonderzoek is niet evident, maar wel zoals we in 
de toekomst ernaar moeten kijken.  
 

20 µm

Verfdwarsdoorsnede met loodzeep bolletje in de verf (links) en loodhoudende korst 
op de verf (rechts). 

Spotprent op de rokende kachels in de zaal waar de 
Nachtwacht hangt (1870), Johan Michaël Schmidt 
Crans, lithografie, Rijksmuseum. 
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Daarnaast is het ook belangrijk om te onderzoeken wat de dynamiek is van het materiaal. Welke 
componenten in de verf kunnen zich verplaatsten? Hoe snel gebeurt dat? En wat zijn de drijvende 
krachten erachter? We bedenken allerlei slimme modelsystemen om bepaalde reacties te 
onderzoeken. Dit is belangrijk om beter grip te krijgen op de factor tijd. Een schilderij is eigenlijk 
een materieeldocument van zijn geschiedenis. Het bevat allerlei aanwijzingen van dingen die dit 
schilderij in zijn verleden heeft meegemaakt. Maar het bevat ook aanwijzingen hoe het zich in de 
toekomst zich zal gaan gedragen. Het is aan ons om deze te ontrafelen. We moeten leren het 
materiaal beter te lezen, dit kost tijd (ik zeg liever creativiteit), mankracht en middelen.  
 
Op het moment dat we anders tegen verf en schilderijen gaan aankijken, gaan we 
onderzoeksresultaten anders interpreteren, gaan we andere experimenten bedenken om onze 
hypothesen te toetsten en zullen we ons assortiment van technieken uitbreiden en door blijven 
ontwikkelen. Een mooi voorbeeld van het door ontwikkelen van technieken binnen Operatie 
Nachtwacht, was op het moment dat we ons de vraag stelde: ‘kunnen we een oplosmiddel volgen 
bij het verwijderen van de vernislaag?’.  
De techniek, laser speckle imaging, maakt het voor het 
eerst inzichtelijk waar het oplosmiddel zich precies 
bevind en hoelang het in het in de verf blijft. Hierdoor 
wordt het voor ons mogelijk om verschillende 
vernisafname methoden te testen, om uit te zoeken wat 
de meest veilige manier is om het vernis van De 
Nachtwacht te verwijderen. Het enige nadeel is dat we 
deze techniek alleen nog maar in een trillingvrije 
omgeving ingezet kan worden, en nog niet voor De 
Nachtwacht. Deze beperking inspireerde onderzoekers 
van de Universiteit Wageningen om zowel hardware en 
software van hun techniek door te ontwikkelen met als doel om voor De Nachtwacht te kunnen 
meten. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het NICAS, wat ik later zal toelichten. Op het 
moment dat deze techniek op verschillende locaties te gebruiken is, wordt hij veel breder inzetbaar 
dan alleen voor het kunstonderzoek, en dat is een enorme meerwaarde.  
 
Iemand zei ooit tegen mij dat schilderijen de ‘golden standaard’ zijn voor de analytische chemie. 
‘Als je een schilderij kan meten, kan je alles meten’. Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. De 
systemen die wij onderzoeken dwingen de technologie om de grenzen te verleggen, op gebied van 
resolutie, gevoeligheid en meetsnelheid. Schilderijen zijn zo veelzijdig en uitdagend dat het 
onderzoek in de komende decennia zeker zal leiden tot vele verrassende en vernieuwende inzichten 
en ontwikkelingen.  
 
Naast de twee richtingen die ik in het begin heb aangegeven, namelijk de kwantitatief en 
fundamenteel richting, is nog een andere ontwikkeling gaande. Dit richt zich op het verduurzamen 
en vergroenen van het conserveringsveld. Duurzaamheid is een onderwerp dat in het 
conserveringsveld vrij recent zijn intrede heeft gemaakt en zeker nog niet op de kaart staat. We 
missen vooralsnog de tools om duurzaam te handelen en om ‘greenwashing’ tegen te gaan. 
Greenwashing is een valse indruk geven dat iets groen en duurzaam is. Hiervoor is meer onderzoek 
nodig en constructieve samenwerkingen op nationale en internationale niveau. Ik ben dan ook 
verheugd dat we in het najaar kunnen starten met een groot nieuw Europees project, getiteld 
‘GoGreen’, dat onder mijn leiding groene strategieën zal ontwikkelen voor het conserveringsveld.  
 

Oplosmiddeltesten onderzocht met Laser 
Speckle Imaging (LSI).  
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Naast het ontwikkelen van alternatieve en duurzame conserveringsmaterialen zit de winst van het 
vergroenen van het conserveringsveld naar mijn mening ook in wat anders. Om onze aarde te 
behouden voor toekomstige generaties is er een cultuursomslag en een bewustere manier van leven 
nodig. Hierbij is belangrijk dat we waarderen wat we hebben. Om een voorbeeld te geven, als we 
het bos waarderen, zullen we hier ook beter zorg voor dragen. Dit geldt ook voor kunst. Kunst voedt 
de beleving van waarde en is een schatkamer voor ons gevoel. Het kan je aantrekken of afstoten, 
enthousiasmeren of deprimeren. Maar ten alle tijden maakt kunst een essentieel onderdeel uit van 
ons ‘zijn’ en waar we een waarde aan hechten.  Het is daarom belangrijk dat wij bewust laten zien 
dat we goed voor onze kunst zorgen. Dus door het conserveringsveld te verduurzamen en 
vergroenen en dit te delen met ons publiek, ik durf wel te beweren dat ‘behoud van kunst bijdraagt 
tot behoud van de aarde’.  
 
3. Verstrooid licht– Waar moet het kunstonderzoek plaatsvinden?  
Als je naar de afgelopen decennia kijkt zie je internationaal een enorme toename van academici die 
zich op een of andere wijze storten op onderzoek naar het cultureel erfgoed. Onderzoekers vinden 
het vaak interessant om naast hun zeer fundamentele onderzoek, hun expertise en technieken in te 
zetten voor toegepast onderzoek met een maatschappelijk tintje. Deze groei van interesse vanuit het 
academische veld is absoluut iets om toe te juichen. Sterker nog, het is cruciaal om het vakgebied 
verder te ontwikkelen en kennis te laten groeien. Echter dit zal altijd in samenwerking moeten gaan 
met musea of culturele instellingen. Simpelweg om het feit dat daar de vragen vandaan komen, de 
objecten zijn en de onderzoeksresultaten weer ingebed moeten worden.  
 
In Nederland zie je dat de samenwerking tussen musea en universiteiten in principe goed verankerd 
is. Dit is mede te danken aan NWO-programma’s uit het verleden zoals MOLART, De Mayerne, 
Science4Art, maar ook door het huidige consortium NICAS. NICAS staat voor Netherlands 
Instituut for Conservation, Art and Science. Hierin werken musea, academische en 
erfgoedinstellingen samen aan onderzoek naar ons cultureel erfgoed. Dit soort consortia zijn niet 
alleen belangrijk op nationaal niveau, maar ook internationale programma’s als IPERION-HS en E-
RIHS zijn cruciaal om kennis te delen en het vakgebied verder te ontwikkelen.  
 
Er is een punt dat ik graag nog onder de aandacht wil brengen en dat is het ‘conservering-
onderzoeksgat’ zoals ik dat benoem. Er kan fantastisch onderzoek gedaan worden op de 
universiteit, maar dit is niet direct bruikbaar voor de conservering. En visa versa lijken de vragen 
die vanuit conservering gesteld worden vaak helder en simpel, maar om deze goed te onderzoeken 
blijken ze vaak complex of zelfs onuitvoerbaar. Het is dus heel belangrijk om onderzoekers in het 
museum te hebben die een brugfunctie kunnen vertolken tussen de ‘alfa’ en de ‘beta’ wereld, hij/zij 
moet beide werelden begrijpen en zich erin kunnen bewegen. Als we ons cultureel erfgoed beter 
willen begrijpen en behouden, dan pleit ik voor meer natuurwetenschappers in musea. 
 
4. Teveel Licht op Kunst- Wat zijn de risico’s van onderzoek?  
Kan er ook zoiets zijn als ‘teveel licht’ op kunst? Met de opkomst van niet-destructieve imaging 
technieken is de mogelijkheid om deze technieken op kunstwerken toe te passen zeer verleidelijk. 
Het levert ten slotte nieuwe inzichten en kennis op over het object. Echter we moeten hier wel 
voorzichtig in zijn, het risico dat we schade veroorzaken door de straling waaraan we het object aan 
blootstellen is aanwezig. Een duidelijk voorbeeld van stralingsschade is het verkleuren van 
pigmenten onder de invloed van zichtbaar licht.  
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Echter, kunst onderzoeken we tegenwoordig niet alleen met zichtbaar licht, maar ook Röntgen-, 
UV, IR en Terahertz straling. De effecten hiervan op zowel korte als lange termijn zijn niet bekend. 
Ook is er geen tabel beschikbaar waarin we kunnen opzoeken waar de grenswaarden liggen. Op 
basis van de praktijk en gezond verstand nemen we beslissen of iets veilig is of niet. Onze huidige 
informatie halen we uit onderzoek met conventionele technieken waar we modelsystemen 
blootstellen aan extreme stralingsdosis of uit het synchrotron onderzoek. Het moet duidelijk zijn dat 
kunstwerken nooit ‘proefkonijnen’ mogen zijn ten behoeve van het onderzoek.  
 
Voor Operatie Nachtwacht hebben we altijd gestreefd naar het minimaliseren van blootstelling van 
straling per techniek. Ook hier hebben we grenzen verlegd door bijvoorbeeld andere lampen te 
kiezen of gedeelten van het schilderij af te schermen. Het onderwerp ‘stralingsschade’ is pas sinds 
kort een thema binnen het werkveld en dit staat zeker nog lang niet op elke onderzoeksagenda. 
Langzamerhand worden we bewuster van het thema stralingsschade, maar er is nog geen 
wetenschappelijke basis waarop we beslissingen kunnen nemen of iets veilig is of niet. Dit pleit 
nogmaals voor meer onderzoek naar de effecten van straling op kunstmaterialen.   
 
5. Kunst in de spotlights - Welke rol speelt kunstonderzoek in de maatschappij en het onderwijs? 
Onderzoek is belangrijk om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, de relevantie van kanker- en 
klimaatonderzoek staat niet ter discussie en het maatschappelijk belang daarvan is direct duidelijk. 
Maar stelt u eens een wereld voor zonder kunst. Kunst vertelt over en herinnert ons aan ons 
verleden. Het daagt ons uit om buiten de gebaande paden te denken en om een ander perspectief te 
zien. Kunst verbindt en geeft identiteit, het is een essentieel onderdeel van ons bestaan. Onderzoek 
draagt bij om deze verhalen te kunnen vertellen en te kunnen blijven vertellen. Ten eerste omdat 
onderzoek helpt kunst te behouden en ten tweede omdat het verhaal het kunstwerk verrijkt. Als je 
weet hoe iets gemaakt is, krijg je er meer bewondering voor. Stelt u eens voor hoe u een compositie 
moet maken op een doek van 4 bij 5 meter? Je krijgt gelijk een groot respect voor Rembrandt en 
zijn Nachtwacht.  
 
Voor het chemie onderwijsprogramma op bachelor- en masterniveau bieden veel van de technieken 
die we gebruiken interessante nieuwe toevoegingen. Het kunstonderzoek trekt ook veel studenten 
aan uit binnen- en buitenland voor onderzoeksprojecten en literatuurscripties. Zo ontwikkelen wij 
nu een nieuw chemievak op master-niveau ‘analytical methods for cultural heritage’. Hierin worden 
naast kennis over analytische technieken, ook meer algemene vaardigheiden als werken aan 
complexe vraagstukken, het combineren van verschillende inzichten en werken in een 
multidisciplinair omgeving onderwezen. Dit zijn vaardigheden die ook voor andere disciplines 
belangrijk zijn. Vaardigheden die de maatschappij vraagt om huidige en toekomstige uitdagingen 
het hoofd te bieden. Kortom ik zie het vakgebied als een ‘springplank naar de maatschappij’. 
 
In het middelbaar en lager onderwijs, zien we kunst 
terugkomen in het scheikunde eindexamen, in leerboeken 
en in aanvullende leerprogramma’s. Het leren over 
scheikunde door middel van kunst maakt het ook voor de 
‘niet chemisch geïnteresseerde’ toegankelijker. Het geeft 
chemie een beter imago, mijn boodschap is heel simpel: 
chemie is ook mooi en kleurrijk!  
 
 ‘Sporenonderzoek naar Rembrandt’, 

workshop, Rijksmuseum  
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Ik wil graag even het onderwerp rolmodel aanstippen, 
een onderwerp waar ik voorheen nooit over nagedacht 
had. Maar als vrouwelijke hoogleraar in een 
chemische discipline, vind ik het toch belangrijk om er 
even bij stil te staan. Ik zou natuurlijk als rolmodel 
kunnen gaan staan voor de succesvolle vrouw in de 
wetenschap met een gezin, hobby’s en een sociaal 
leven. Maar nog meer dan dat wil ik graag jonge 
mensen inspireren, talenten verbinden en mensen in 
hun kracht zetten. Waar ik voor sta is leiderschap vanuit verbinding en zonder oordeel. Ik wil een 
creatieve en inspirerende omgeving creëren waarin er ruimte is voor eigenheid en zelfontplooiing. 
Dit zal in mijn ogen zonder twijfel leiden tot succeservaringen.  
 
6. Meer Licht op Kunst - Waarom moet er in meer onderzoek geïnvesteerd worden? 
Op het moment dat ik pleit voor meer onderzoek moet daar ook een noodzakelijkheid en een 
meerwaarde in zitten. Met name in de laatste jaren zijn goede stappen gezet, met onderzoek dat 
gesubsidieerd is vanuit het NICAS, NWO, EU-gelden en particuliere gelden. Maar met alle 
uitdagingen die ik eerder noemde is dit natuurlijk te weinig.  
 
De noodzakelijkheid zit hem erin dat we niet moeten handelen zonder opgedane kennis. Wat we 
leren uit Operatie Nachtwacht is dat onderzoek een belangrijke basis is voor het nemen van 
beslissingen en dat dit een blauwdruk mag zijn hoe we in de toekomst gaan werken. ‘Eerst goed 
onderzoek, dan betere behandeling’. Er moet meer geld in onderzoek gestopt worden om 
onderbouwde keuzes te maken in conserverings- en restauratiebehandelingen. 
 
Onderzoek is voor kleinere musea, collecties en het particuliere veld vaak niet toegankelijk. Dit 
moeten we als veld opvangen. Consortia zoals het NICAS moeten hier een belangrijke rol in spelen. 
Daarnaast moeten we natuurlijk de opgedane kennis toegankelijk maken en delen via verschillende 
wegen, zoals open access publicaties en NICAS-colloquia.  
 
De meerwaarde zit hem erin dat we ons cultureel erfgoed beter behouden en begrijpen. We leiden 
ook een groep jonge talenten op die vaardigheden beheersen die nodig zijn om de maatschappelijke 
uitdagingen aan te gaan. We hebben de creativiteit en vernieuwingsdrang van kunst nodig om de 
toekomstige complexe globale problemen het hoofd te kunnen bieden. Maar daarnaast werkt 
kunstonderzoek verbindend en zorgt voor meer inclusiviteit binnen de wetenschap en maatschappij. 
 
Toch wil ik nog even van het volgende imago af, dat kunstonderzoek ‘een leuke hobby is’. Ik daag 
elke chemicus uit om de vraagstukken op te lossen waar wij aan blootgesteld worden. Ik kan u 
verzekeren, dat zal niemand zonder meer lukken. De chemische complexiteit en veelzijdigheid aan 
onderzoeksvragen is gigantisch, dit vraagt fundamentele kennis over de systemen en deze kennis 
mist grotendeels.  

 
Het kunstonderzoek, in het Engels Heritage Science, is een relatief jong vakgebied. Waar 20 jaar 
geleden het hoogst haalbare een publicatie in de pre-prints van het driejaarlijkse ICOM-CC congres 
was, zijn er nu al special issues in hoog geciteerde vakbladen als Angewante Chemie en Science 
Advances gepubliceerd. Het is mooi om te zien hoe in een relatief korte tijd het vakgebied zich heeft 
ontwikkeld, echter dit vakgebied staat nog steeds in z’n kinderschoenen. Als u vraagt: ‘Hoeveel 
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generaties kan De Nachtwacht meegaan?’ of ‘wanneer zijn die loodzeep bolletjes precies 
ontstaan?’, dan moet ik u op dit moment het antwoord schuldig blijven.  
 
Ik heb u een inkijkje gegeven op mijn visie van natuurwetenschappelijke onderzoek naar ons 
cultureel erfgoed. En in deze 45 minuten heb ik de noodzaak en meerwaarde uiteengezet waarom ik 
vind dat er meer geïnvesteerd moet worden in dit vakgebied. Met het invullen van de positie van 
bijzonder hoogleraar wil ik nog meer mijn licht op kunst laten schijnen en een voorbeeldfunctie zijn 
voor een nieuwe generatie onderzoekers. Ik kijk dan ook met veel vertrouwen de toekomst 
tegemoet. 
 
Het dankwoord 
 
Graag wil ik nog een dankwoord uitspreken. De hier getoonde onderzoeksresultaten van De 
Nachtwacht heb ik absoluut niet alleen gedaan. Ik ben zeer dankbaar aan het Rijksmuseum en de 
vele collega’s die hieraan heel hard gewerkt hebben.   
 
Ik ben drie jaar als ik terugga naar mijn eerste herinneringen aan ‘kunst en wetenschap’. Ik zit dan 
in de gang met blokken te spelen naast het laboratorium van mijn vader. Hij werkte als eerste 
chemicus aan de Gerrit Rietveld Academie. Mijn tweede herinnering is als ik acht jaar ben. Ik ben 
dan ijverig kleine verfpotjes met acrylverf aan het te vullen. Deze acrylverf had mijn vader zelf 
ontwikkeld en in productie genomen, zodat de studenten van de Rietveld een goed werkbare en 
betaalbare verf konden kopen bij de conciërge. 

Deze woorden heb ik anderhalve week geleden ook uitgesproken op de crematie van mijn 
vader. Zo dubbel kan het leven zijn: de ene dag vier je het, de andere dag zeg je het gedag. Ik wil 
mijn vader bedanken zijn bevlogenheid en het delen van zijn passie met me.  
 
Er zijn drie mensen die ik graag even uit willen lichten. Allereerst mijn promotor Emeritus 
professor Jaap Boon. Jaap heeft mij de beginselen van het vakgebied geleerd, en vooral geïnspireerd 
en mijn creativiteit gestimuleerd. Hiervoor ben ik hem heel dankbaar. Emeritus professor Piet 
Iedema, Universiteit van Amsterdam, en dr. Robert van Langh, Rijksmuseum, wil ik hun danken 
voor het zeer grote vertrouwen dat ze altijd mij hebben en hebben uitgesproken.  
 
Op deze slide had ik een leuke foto van mijn gehele team voor De Nachtwacht ingedachte, maar 
zoals als u kunt begrijpen zijn mijn afgelopen weken anders gelopen dan gepland. U moet hier een 
vrolijke foto voorstellen van een groep zeer talentvolle wetenschappers. Het is echt een feestje om 
met hen te mogen werken. Natuurlijk wil ik ook mijn oud PhD studenten en Science medewerkers 
bedankt voor hun waardevolle bijdrage aan het team en dew wetenschap. Ik wil zeker niet 
onbenoemd laten mijn lieve collega’s van het schilderijen restauratieatelier.  
 
Er zijn vier mensen wat dichter bij huis die ik graag wil bedanken. Allereest wil ik mijn zusje Hilde. 
Van het weekend zei je nog: ‘we zijn een goed team!’. Ik vind: ‘we zijn een briljant team!’ en 
elkaars beste coach. Dan Jorrit, mijn levenspartner. Het is een cliché, maar mijn zonder jou was dit 
alles op deze fijne wijze niet mogelijk. Jouw vanzelfsprekendheid waarmee ik kan gaan en staan 
om mijn werk uit te voeren, ervaar ik als heel waardevol. Kjeld en Kjille, op jullie ben ik ontzettend 
trots. Kjeld jij bent vrolijk en relax en zegt op alles ‘komt goed’ en Kjille jij hebt een enorme 
originaliteit en authenticiteit en weet overal een grappige oplossing op. Dank dat jullie mijn leven 
zo leuk maken!    
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Tot slot wil ik het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, Decaan van de FNWI-
faculteit, leden van de Raad van Bestuur & curatoren van de Stichting John van Geuns Fonds 
danken voor het in mij gestelde vertrouwen. 
 
Ik heb gezegd. 
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ENGLISH VERSION 
 
Madam Rector Magnificus, Mister Dean, 
Honoured members of the Board of Trustees and Trustees of the John van Geuns Fund Foundation,  
Dear colleagues,  
Dear friends and family, 
 
First of all, I would like to thank you all for being present on this special occasion. For the English-
speaking colleagues among us, a warm welcome and thanks for your presence at this ceremony. 
The speech will be held in Dutch. This is not only more comfortable for me, but I would like to 
have the inaugural lecture accessible for family and friends present today. For those who are 
English speaking, there are handouts available. So let's start... 
 
I can imagine that the title of this lecture - 'Light on Art' - makes you wonder how to interpret this. 
In the next 45 minutes, I will explain the title and highlight different aspects. One important reason 
for choosing this title lies in the fact that this chair chair of molecular spectroscopy has been made 
available by the John van Geuns Fund. The John van Geuns Fund aims to promote the study of 
chemistry at the University of Amsterdam, and specifically chemistry research into the interaction 
between light and matter. I am the eighth chemist and first woman to hold this chair, and I am 
deeply honoured that four of my highly esteemed predecessors are here today. 
 
Given that my esteemed predecessors on this chair study quite fundamental molecular spectroscopic 
subjects, I am very grateful to the John van Geuns Fund for having chosen a theme that is somewhat 
off the beaten track. And that it has chosen the interaction of light with art. At first, I thought this 
link was very obvious, since without light there is no art. The perception of material art is 
impossible without light, so the interaction between light and matter is obvious. However, I did not 
get away with it that easily. The fund is aiming for chemical research with spectroscopic techniques 
into chemical processes that are driven by light. 
 
Fortunately, research into art is multifaceted, and what the fund is aiming for is a core part of what 
we do in our research. In the scientific research we do, we use all kinds of different spectroscopic 
techniques on both the macro, and the microscopic scale. Here, we study colour changes and ageing 
processes in art that are driven by light, or where the absence of light actually plays a role. In my 
inaugural lecture, the title 'Light on Art' refers to the scientific research of art. From this point of 
view, I would like to make the statement that we need ‘more light on art’. 
 
More light on art 
I argue that more scientific research should be conducted on art. I would like to substantiate this 
statement by breaking it down into six sub-questions: 
1. Light on art - What is scientific (chemical) research of art? 
2. The future highlighted - What direction should research take? 
3. Scattered light - Where should research take place?  
4. Too much light on art - What are the risks of research?  
5. Art in the spotlight- What role does research play in society and education? 
6. More light on art - Why should we invest in more research? 
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1. Light on Art - What is scientific (chemical) research of art? 
Let's start at the beginning with where we are today. I would like to take as a starting point the 
research we have been doing over the past three years on Rembrandt's masterpiece The Night 
Watch. This was carried out under the project name Operation Night Watch, in situ, in the 
Rijksmuseum. This project definitely shows how advanced art research is. It shows what is possible 
in terms of research techniques and methodologies, but also demonstrates how powerful the 
combination of both the technologies and the various areas of expertise are, with close collaboration 
between conservators, curators and scientists at its base. 
 
Operation Night Watch is the largest research of The Night Watch carried out in front of the public. 
It uses the newest and most advanced technology to determine how the masterpiece can best be 
preserved for future generations. The research questions at the beginning of the research phase of 
Operation Night Watch have been threefold: 
- How did Rembrandt make The Night Watch? 
- What is the condition of The Night Watch? 
- How can we best preserve the painting for future generations? 
The research results directly feed into the conservation strategies that have been or will be used in 
the treatment of The Night Watch. I would like to emphasize how privileged I am to be leading the 
scientific research in this special and prestigious project. And especially that I can now share this 
with you as the starting point of my lecture. 
 
Rembrandt painted The Night Watch in 1642, commissioned by the Amsterdam civic militia guild 
for the large room (Grote Zaal) in the Kloveniersdoelen. The painting is made of oil (paint) on 
canvas. Oil paint is a mixture of pigment, which provides the colour, and oil as the binding agent. 
The pigment is ground together with the oil in the painters’ studio to produce a usable paint. The oil 
was generally pressed from linseed, but we also find oil pressed from walnut or poppy seeds.  
 
The pigments used in the 17th century have various origins and chemical compositions. Pigments 
could, for example, be obtained from vegetable or animal materials. An example of this is red lake, 
a type of pigment that we often find in Rembrandt's pallet. Red lakes are made from organic dyes 
that are extracted from plants or insects. A red dye is then precipitated onto a substrate, turning it 
into a pigment. The deep, warm black that Rembrandt frequently used comes from the charring of 
bone or ivory, known as bone black and ivory black. There are also pigments that are taken directly 
from nature and ground into paint. Think, for example, of various types of earth pigments. The 
word says it all: this pigment is taken from the earth. The same applies to minerals, such as the 
highly toxic yellow orpiment and red realgar. Interestingly, these pigments were already 
synthesized by man in the 17th century. That is why we can find both natural and synthetic variants 
in paintings from that period. There is also a group of pigments that was produced entirely 
synthetically. Lead white is an important white pigment from the 17th century. Briefly, it is obtained 
by reacting lead plates with acid vapours and CO2 to produce a white lead pigment. The last 
pigment I would like to highlight is smalt, a blue pigment that we also encounter in abundance in 
The Night Watch. Smalt is a cobalt-rich potassium that has a beautiful blue colour. 
 
As a chemist, paint is super interesting, it is a mixture that consists of various components that are 
put together and may or may not react with each other, but more about that later. 
 
A painting has a certain build up. For The Night Watch, Rembrandt used a linen canvas that 
consisted of three horizontal strips sewn together. Here you can see the reverse of The Night Watch, 
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which shows the support canvas from 1975. First the canvas was impregnated with oil to reduce the 
absorption properties of the canvas. Then a first layer was applied, which we call the ground layer. 
Here you can see a small piece of dark brown ground that Rembrandt left unpainted. The ground 
layer is the basis on which Rembrandt made his composition. One of the discoveries from our 
research is that Rembrandt painted his first sketch with a light chalk-based paint. You can see here 
the ma-XRF calcium distribution map that shows, among other things, the chalk-based sketch layer. 
I will later explain how we obtain such an image. Next, the composition was further worked out in 
paint. The Night Watch may seem rather dark to you, but if you delve into Rembrandt's pallet, you 
will be surprised to discover how colourful and nuanced his paints are. This is yet another one of 
the outcomes of the research of Operation Night Watch. Finally, a varnish has been applied to the 
painting. This transparent layer protects the paint and saturates the colours.  
 
I already mentioned that as a chemist I am fascinated by the 'wealth of different materials' in paint, 
but I am especially fascinated by what goes on inside the paint. Paint is certainly not dead matter to 
me. From the moment Rembrandt put The Night Watch on canvas, an abundance of chemical 
reactions started to take place. Mathematical modelling has shown that as many as two million 
different chemical reactions can take place in the first phase of drying of oil paint. And just to 
define what a chemical reaction is, this is the process where compounds of molecules or atoms are 
converted into other compounds. If we translate this to paint, the oil reacts with oxygen from the air 
through which new chemical compounds are formed that causes the oil paint to transition from a 
liquid state to a solid state. This is called chemical drying. This is a desirable process. The metals in 
the pigments of the paint accelerate or slow down this chemical drying process of the oil. This is 
different from the paint that you probably use to paint your house. These paints are usually water-
based. When the water evaporates, a film forms. This is called physical drying.  
 
Today The Night Watch is 380 years old, and just like you and me, The Night Watch is also ageing, 
chemical processes continue to this day. To give you an example, the blue smalt pigment that I told 
you about earlier, is known to discolour. Over time, it changes from a blue colour to a brownish, 
transparent colour. The organic molecules of the red lakes disintegrate under the influence of light, 
causing them to lose their red colour. However, there are also components in paint that react with 
each other, for example the element lead from the lead white reacts with fatty acids from the oil to 
form a new substance generally called lead soap. Lead soaps can form small white globule inside 
the paint that can break through the paint surface, as you can see in this image. When seventeen 
years ago, I was standing on this very spot to defend my thesis, this subject of lead soaps was a new 
discovery. This research was conducted under the direction of em. prof Jaap Boon at the AMOLF 
Institute. In the meantime, this subject has developed into a large and comprehensive theme within 
painting research.  
 
In Operation Night Watch, we want to understand how Rembrandt made The Night Watch, what its 
condition is and how we can best preserve the painting for the future. The research is based on three 
pillars: 
1. non-invasive research on the macro scale, using techniques that do not touch the painting but that 
can image visual, chemical and structural information.  
2. microscopic and moleculair research, which is carried out upon very small paint samples.  
3. and finally, we make use of new in-house developed data analysis and image processing 
techniques in which artificial intelligence plays an important role.  
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At this point I would like to return to my title 'light on art'. The techniques we use in the research 
employ various forms of radiation, including visible light. Here you can see the electromagnetic 
spectrum, only a small part of which contains visible light. On the left side are X-radiation and 
ultraviolet radiation, and on the right is infrared radiation. In painting research, we make use of both 
sides of the spectrum.  
 
Here I would like to give an example. If we start at the macroscopic scale, we use the MA-XRF 
scanner that non-invasively scanned the entire painting. The MA-XRF uses X-rays, and the moment 
the X-rays hit the painting, they interact with the elements in the paint. The elements in the paint 
emit energy which we capture. In this way we get a distribution of the various elements in The 
Night Watch. The elements come from the pigments and, based on the type of element, we get an 
idea of what pigment is used. For example, here you can see the distribution of lead. Where it is 
white there is a lot of lead and where it is black, lead is absent. On this lead map we see for example 
that there is much lead in the white collar of Bannink Cocq, but also in his face. From this we 
conclude that the collar must have been painted with the pigment white lead. The flesh colour of the 
face will probably be a mixture of white lead and a red pigment. When we look at the jacket of Van 
Ruytenburch, we see the element arsenic, which gives us the clue that Rembrandt most likely 
painted the embroidery of gold thread on the coat with yellow orpiment or red-orange realgar 
paints, since the only other 17th-century pigment that contains arsenic is the blue smalt. 
 
In order to better understand the composition and condition of the paint, we use minuscule paint 
samples. A small paint sample is very carefully taken from the painting. This is then embedded into 
a small plastic cube and polished so that the build-up of all paint layers becomes visible. We call 
this a paint cross-section. We examine these paint cross-sections with various microscopic 
techniques. If we want to go a step further in the characterization of the paint material on the micro 
and even on the nano scale, we use synchrotron-based techniques.  
 
A synchrotron is a particle accelerator where synchrotron radiation is generated. There are only a 
few synchrotron facilities in Europe and here you can see the ESRF in Grenoble. Synchrotron 
radiation is extremely intense and covers almost the entire wavelength range of the electromagnetic 
spectrum. The advantage of synchrotron radiation is that it can be made very monochromatic and 
focused into a small beam, which is necessary for our samples. In paint samples there are often very 
small amounts of components scattered around, which we cannot measure with our conventional 
techniques in the laboratory.  
 
In this example, you can see a paint sample taken from the jacket of Van Ruytenburch where we 
found yellow arsenic sulphide pigment. Using the synchrotron XRPD-based technique, we found 
that mainly the degradation product of the arsenic sulphide, namely mimetite, is present. Arsenic 
sulphide is one of those inorganic pigments that disintegrates under the influence of light. And that 
is what happened here. But the research doesn't stop there. We have even gone a step further, where 
we went from flat images, 2D, to 3D images, by illuminating a paint sample from all sides. We call 
this tomography. At this extremely small scale, this research can (again) only be done with 
synchrotron-based techniques.  Here you can see a small fragment from the ground layer of The 
Night Watch that was analysed in this way. Here we see a 3D image, we can go through the paint 
layer. With this we get an even better idea of the composition of the paint than we already had. We 
can see the individual pigment particles and what shape they have. Just imagine that these particles 
are 10 times smaller than a cross-section of your hair. We step into the paint, as it were! 
Fascinating! 
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As I mentioned earlier, in Operation Night Watch we definitely show the state of the art of scientific 
research into art. I would like to emphasise that this is not just about chemical research, but that it is 
combined with physical and mechanical research. An example is the research we are doing into the 
mechanical properties of canvas and how these change under the influence of differences in 
humidity. It is only by combining different disciplines that we get new insights and answers to our 
questions. You will understand that the amount of information obtained in Operation Night Watch 
is huge and varied and we will need the next few years to work it all out. 
 
2. The Future Highlighted - Which direction should research take? 
If you look at where we currently stand, it is clear that research will take two directions in the 
coming years, the quantitative and the fundamental direction. When I speak of quantitative, you 
must think of large amounts of research data. The speed and amount of data that we can already 
generate is enormous and this will only increase in the future. The ability to correlate and combine 
different types of data will therefore become even more important. One of my great wishes is that 
there should be a stronger correlation between macroscopic and microscopic techniques. So that 
more detailed and layered information can be obtained from macroscopic techniques.  
 
This quantitative direction requires, besides even more data production, that we need smarter 
algorithms and faster computers to facilitate all this. Artificial intelligence will play a prominent 
role in this. This will allow us to compare research data more easily within our own collection, but 
also with external collections. This development will make it possible to easily exchange data and 
knowledge with international partners and peers. To give you an example, I told you that we have 
found a light-coloured chalk-based sketch layer in The Night Watch. But what about other paintings 
by Rembrandt? Since this has not been published before, you have to go back to the data. We could 
then ask colleagues at the National Gallery in London or in Washington, for example, if we could 
look at their MA-XRF data. Ideally, with their permission, you would want to use the raw data and 
process it with your own software. You want to be behind the proverbial buttons yourself, because 
in this way you can look at the data with different eyes and questions. Making research data 
accessible and sustainable will require a large investment, and is a complex process. But it is of 
fundamental importance for continuing to share knowledge and to be able to work together. 
 
There is no doubt that this will bring a whole new dimension to research. The real challenge will be 
whether we as humans can keep up with all this. The more we can do, the more we want, the more 
we think we should, the more important it is to set clear goals by making well-considered and 
relevant choices.   
 
The path I will take with this chair is towards the fundamental direction. Getting a better 
understanding of the behaviour of materials. Paintings are complex heterogeneous systems. 
Paintings contain many components and factors that potentially play a role in shaping their age. If 
we take The Night Watch again as an example and zoom in on the background, we see a whitish 
haze. But if we look closely, we can also see small globules in the paint which I briefly mentioned 
before. I will now show you two paint cross-sections. Both images are taken under a light 
microscope. What I know from this, is that the little globule in the middle is not original. It has 
developed over time. Additionally, on the right-hand side here we see a thin layer on the surface of 
the painting. This layer is also not original and has been formed over time. What these two pictures 
have in common is that these 'degradation phenomena', as we can call them, contain the element 
lead. The small globule in the left-hand image contains lead soaps, where the element lead from the 
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pigments red lead or lead white reacts with fatty acids from the oil binding medium. The lead-
bearing crust in the right-hand illustration consists of palmierite, which is a lead-potasium-sulphate. 
We suspect that the element potassium comes from the blue smalt or red lake pigment. The sulphur 
may have come from outside. This is plausible considering how paintings were preserved in the 
past. This 19th-century print shows The Night Watch hanging next to a coal stove. The burning of 
the coal is a source of sulphur.  
 
What these two examples have in common, is that in both cases the lead has reacted. But in both 
cases the manifestation is completely different. There are internal and external factors that 
determine what happens to the element lead. If we look again at the 3D image of the paint sample 
from the ground layer of The Night Watch, I want to ask you to look at the orange image. Orange 
indicates the element lead, so where it is orange, lead is present. And to our great surprise, lead is 
not only present in pigment particles, in those globules or as a crust on the surface, but also as a 
homogeneous layer along the bottom of the ground layer.  
 
The important question is, how the lead is bound and if it can react and migrate in the future? For 
the conservator, these are crucial questions to choose the best strategy of treatment and optimal 
exhibition conditions. Can solvents initiate and accelerate the chemical reactions and migration of 
the components in the paint? What are safe values of relative humidity? In other words, what will 
happen to the paint in the future? Knowledge of how the paint changes is also crucial to be able to 
determine how the paint originally looked like.  
 
Answering these kinds of questions requires a fundamental understanding of how materials behave. 
What our research shows more and more clearly is that paint is anything but a homogeneous layer 
and that there are different local conditions in the paint leading to various chemical reactions. What 
happens in one place may not be the same reaction as a few micrometres further. This 
heterogeneous view of painting research is not obvious, but it is the way we should look at it in the 
future.  
 
It is also important to investigate the dynamics of the material. Which components in the paint can 
move? How fast does that happen? And what are the driving forces behind this? To this end, we 
design all kinds of clever model systems to investigate certain reactions. This is important to get a 
better grip on the time factor. A painting is actually a material document of its history. It contains 
all kinds of clues of things that this painting has experienced in its past. But it also contains hints as 
to how it will behave in the future. It is up to us to figure these out. We have to learn to better read 
the material, which takes time (I prefer to say creativity), manpower and resources.  
 
The moment we start looking at paint and paintings differently, we will start interpreting research 
results differently, we will think of other experiments to test our hypotheses and we will expand and 
continue to develop our range of techniques. A good example of the further development of 
techniques within Operation Night Watch, was when we asked ourselves the question: ‘Can we 
track a solvent when removing the varnish layer?’. The technique laser speckle imaging made it 
possible for the first time to see exactly where the solvent was and how long it remained in the 
paint. This way were we able to test various varnish removal methods to determine the safest way to 
remove the varnish from The Night Watch. The only disadvantage was that we could only use this 
technique in a vibration-free environment, and not yet for The Night Watch. This limitation has 
inspired researchers from University of Wageningen to further develop both hardware and software 
of their technique in order to be able to measure in front of The Night Watch. This research is 
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funded by NICAS. The moment this technique can be used at various locations, it can be used much 
more widely than just for art research, and that is an enormous added value.  
 
Someone once said to me that paintings are the 'golden standard' for analytical chemistry. ‘If you 
can measure a painting, you can measure anything'. I can only agree with that. The systems that we 
study force technology to push their boundaries, in terms of resolution, sensitivity and measurement 
speed. Paintings are so versatile and challenging that research in the coming decades will certainly 
lead to many surprising and innovative insights and developments. 
 
In addition to the two directions I indicated earlier, namely the quantitative and the fundamental 
direction, another development is gaining momentum. This is aimed at making the conservation 
field more sustainable and greener. Sustainability is a subject that has just entered the conservation 
field and is certainly not yet on the map. For now we still lack the tools to act sustainably and to 
counteract 'greenwashing'. Greenwashing is giving a false impression that something is green and 
sustainable. This requires more research and constructive collaboration on a national and 
international level. I am therefore pleased that in the autumn we will be able to start a major new 
European project, entitled 'GoGreen', which under my leadership will develop green strategies for 
the preservation field.  
 
In addition to developing alternative and sustainable conservation materials, I believe that the 
benefits of a greener conservation field also lie in something else. To preserve our planet for future 
generations, we need a cultural shift and a more conscious way of living. It is important that we 
appreciate what we have. To give an example, if we appreciate the forest, we will take better care of 
it. This also applies to art. Art nurtures the perception of value and is a treasure trove for our 
feelings. It can attract or repel, enthuse or depress. But at all times, art is an essential part of our 
'being' and what we value. It is therefore important that we consciously show that we take good care 
of our art. So by making conservation field more sustainable and greener and sharing this with our 
audience, I dare say that 'conservation of art contributes to conservation of the earth'. 
 
3. Scattered Light - Where should the research take place?  
Looking at the past decades, there has been an almost exponential international increase in the 
number of academics involved, in one way or another, in research on cultural heritage. Academics 
often find it interesting to use their expertise and techniques for applied research with a social touch 
in addition to their very fundamental research. This growth of interest from the academic field is 
definitely something to be welcomed. In fact, it is crucial to allow the field to develop and 
knowledge to grow. However, this will always have to be done in collaboration with museums or 
cultural institutions, for the simple reason that that is where the questions come from, and where the 
research results need to be embedded. In the Netherlands, collaboration between museums and 
universities is fairly well established. This is partly due to past NWO programmes such as 
MOLART, De Mayerne, Science4Art and the current consortium NICAS. NICAS stands for 
Netherlands Institute for Conservation, Art and Science, in which museums, academic and heritage 
institutions work together on research into our cultural heritage. These kinds of consortia are not 
only important to have on a national level, but also international programmes like IPERION-HS and 
E-RIHS are crucial to share knowledge and further develop the field.  
 
There is one further point I would like to make and that is the 'conservation research gap' as I call it. 
Great research can be done at the university, but it may not always be directly applicable to 
conservation. And visa versa, the questions posed by conservators may seem clear and simple, but 
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they often turn out to be complex and/or impractical to investigate. It is therefore very important to 
have researchers in the museum who can act as a bridge between the human and the natural 
sciences; he/she must understand both worlds and be able to confidently move in them. If we want 
to better understand and preserve our cultural heritage, then I argue for more scientists in museums. 
 
4. Too Much Light on Art - What are the risks of research?  
Can there be such a thing as 'too much light' on art? With the advent of non-destructive imaging 
techniques, the possibility of applying these techniques to works of art is very tempting. After all, it 
provides new insights and knowledge about the object. However, we must be careful in this respect, 
as there is a risk of causing damage by the radiation to which we expose the object. A clear example 
of radiation damage is the discolouration of pigments under the influence of visible light. However, 
nowadays we examine art not only with visible light, but also with X-radiation, UV, IR and 
Terahertz radiation. The short- and long-term effects of these are not known. There is no table 
available in which we can look up where the limit values lie. We decide whether something is safe 
or not on the basis of practice. Our current information comes from synchrotron research or 
conventional techniques where we expose model systems to extreme radiation doses. It must be 
clear that artworks should never be guinea pigs' of research. For Operation Night Watch, we have 
always strived to minimise radiation exposure per technique. Here too, we have pushed boundaries 
by, for example, choosing different lamps or shielding parts of the painting. The subject of 
'radiation damage' has only recently become a topic within the field, and it is certainly not yet on 
every research agenda. Gradually, we are becoming more aware of the issue of radiation damage, 
but there is still no scientific basis on which we can decide whether something is safe or not. This 
again pleads for more research into the effects of radiation on artificial materials.   
 
5. Art in the spotlight - What role does art research play in society and education? 
Research is important to meet social challenges, the relevance of cancer and climate research is not 
in doubt, and their social importance is immediately obvious. But imagine a world without art. Art 
tells us about and reminds us of our past. It challenges us to think outside the box and to show us a 
different perspective. Art connects and gives identity; it is an essential part of our existence. 
Research helps us to tell and keep telling these stories. First, because research helps to preserve art 
and, second, because its story enriches the work of art. If you know how something is made, you 
admire it more. Imagine how to make a composition on a canvas of 4 by 5 metres? You 
immediately gain a great(er) respect for Rembrandt and his Night Watch.  
 
For education, many of the techniques we use, offer interesting new additions to the chemistry 
curriculum at undergraduate and graduate level. Art research also attracts many students from the 
Netherlands and abroad for literature theses and research projects. We are now developing a new 
chemistry course at master's level, 'analytical methods for cultural heritage'. In addition to 
knowledge about analytical techniques, this course also teaches more general skills such as working 
on complex issues, combining different insights and working in a multidisciplinary environment. 
These are skills that are also important for other disciplines. Skills that society demands in order to 
cope with current and future challenges. In short, I see the discipline as a 'springboard to society'. 
 
In secondary and primary schools, we see art reflected in the chemistry final exam, in textbooks and 
in special teaching programmes. Learning about chemistry through art makes it more accessible 
also for the 'non-chemically interested'. It gives chemistry a better image. My message is very 
simple: chemistry is also beautiful and colourful! 
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I would like to touch upon the subject of role models, a subject I have never given much thought 
before. However, as a female professor in a chemical discipline, I think it is important to dwell on it 
for a moment. Of course, I could be seen as a role model for the successful woman in science with a 
family, hobbies and a social life. However, more than that, I would like to inspire young people, 
connect talents and empower people. What I stand for is leadership based on connection and 
without judgment. I want to create a creative and inspiring environment, where there is room for 
individuality and self-development. This, in my opinion, will surely lead to success experiences.  
 
6. More Light on Art - Why should we invest in more research? 
When I argue in favour of more research, it must be research that is necessary and has an added 
value. Important steps have been taken, especially in recent years, with research subsidised by 
NICAS, NWO, EU funds and private funding. But given all the challenges I mentioned earlier, this 
is of course not nearly enough.  
 
The necessity lies in not acting without acquired knowledge. What we learn from Operation Night 
Watch is that research is an important basis for making decisions and that this should be a blueprint 
for how we work in the future. ‘First good research, then better treatment'. More money must be put 
into research in order to make informed choices about conservation treatments. Research is often 
not accessible to smaller museums, collections and the private sector. This is something we need to 
address as a field. Consortia such as NICAS must play an important role in this. In addition, we 
must of course make the knowledge we have gained, accessible and share it through various 
channels, such as open access publications and NICAS colloquiua.  
 
The added value lies in a better preservation and understanding of our cultural heritage. We are also 
educating a group of young talents who will master the skills needed to meet future societal 
challenges. We need the creativity and innovative drive of the arts to cope with future complex 
global problems. But art research also has a binding effect and provides more inclusiveness within 
science and society. 
 
I would also like to get rid of the image that art research is ‘a nice hobby'. I dare to challenge any 
chemist to solve the problems we are exposed to. I can assure you, they will not succeed. The 
chemical complexity and multifaceted nature of the research questions is enormous, it requires 
fundamental knowledge about the systems and this knowledge is largely lacking. Art research, or 
Heritage Science, is a relatively young field. Whereas 20 years ago the highest achievable was a 
publication in the preprints of the triennial ICOM-CC symposium, special issues have now been 
published in highly-cited journals such as Angewante Chemie and Science Advances. It is wonderful 
to see how the field has developed in a relatively short time, but even so, the field is still in its 
infancy. If you ask: 'How many generations will The Night Watch last?' or 'When exactly did those 
lead soap globules develop?', then I am currently unable to give you an answer.  
 
I have given you a glimpse of my vision of scientific research of our cultural heritage. And in these 
45 minutes, I have explained the necessity and added value of why I believe more should be 
invested in this field. By filling the position of professor by special appointment, I would like to 
shine my light on art even stronger and be an example for a new generation of researchers. I look 
forward to the future with great confidence. 
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