
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Scientific analysis of historical paint and the implications for art history and art
conservation. The case studies of naples yellow and discoloured smalt.

Dik, J.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Dik, J. (2003). Scientific analysis of historical paint and the implications for art history and art
conservation. The case studies of naples yellow and discoloured smalt. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/scientific-analysis-of-historical-paint-and-the-implications-for-art-history-and-art-conservation-the-case-studies-of-naples-yellow-and-discoloured-smalt(98d80b7d-a63e-450b-a984-611a3d0c0cfe).html


DANKWOORD 

Mijn dank gaat uit naar iedereen die bij de totstandkoming van dit proefschrift heeft geholpen. 

In de eerste plaats denk ik dan natuurlijk aan mijn promotor Henk Schenk en co-promotor 

René Peschar. 

Henk, ik kan me nog goed herinneren dat we elkaar voor het eerst spraken op het lab. Een 

kunsthistoricus in het Laboratorium voor Kristallografie, zou dat wel goed gaan? Ik heb vanaf 

het begin op jouw volle steun, vertrouwen en belangstelling kunnen rekenen en dat gaf me 

steeds grote motivatie om het onderzoek succesvol af te ronden. Vooral van jouw brede kijk 

op de wetenschap heb ik veel geleerd! 

René, ik heb veel aan je gehad. Ik kon steeds een beroep op je doen bij het schrijven van dit 

proefschrift. Onvermoeibaar heb je steeds weer conceptteksten doorgenomen en suggesties 

gedaan voor verbeteringen. Opvallend was hoe gemakkelijk jij dit onderzoek begeleidde, ver 

verwijderd van jouw eigenlijke expertise, de mathematische kristallografie. Zonder jouw 

bijdrage had ik dit boekje niet kunnen schrijven. 

Een woord van dank ook aan de overige (ex-)leden van het laboratorium : Ed Sonneveld en 

Wim Molleman van het XRD centrum, bedankt voor alle metingen! Vroegere kamergenoten 

Kees van Malssen en Arjen van Langevelde en verder Eva Dova, Michaela Pop, 

Dirk De Ridder, Jan Fraanje, Rob Helmholdt en Jan van Mechelen bedankt voor alle nuttige 

gesprekken en de gezellige sfeer op het lab. Kees Goubitz, bedankt voor het doorlezen van het 

manuscript en de vele broodjes gezond. 

... en niet te vergeten natuurlijk ook René Driessen. Bedankt voor al het visualiseringswerk ! 

TaioKC a 6bi XOTCTI yiiOMHHVTb MOHX Kojuier H3 JiaöopaTopun CTpyioypHon XHMHH 

XHMHMecKoro dpaKyjibTeTa MOCKOBCKOTO TocyaapcTBeHHoro YnHBepcHTeTa HM. M. B. 

JloMOHOCOBa BO raaBe c npodp. JleonHüOM AjieKcaH/rpoBHHeM AcnaHOBbiM, c KOTopbiMH a 

Haaeiocb njionoTBopHO coTpyjiHHMaTb B öyayiueM. OT^ejibHO xoT&nocb 6bi noö-naro/tapHTb 

Moero pyccKoro Komiery BOJIO^K) BpoflCKoro, c KOTopbiM a jxemm paöoHee npocTpaHCTBO 

Moero Heöojibuioro KaÖHHeTa B TeneHHe roaa. 

Ook wil ik prof. Van Asperen de Boer noemen. Zonder uw aanzet voor een internship in 

Amerika was alles heel anders gelopen. Arie Wallert van het Rijksmuseum, reuze bedankt 

voor je hulp voor en tijdens de promotie, hier in Amsterdam en in Los Angeles. 

Wetenschappelijke intuïtie is iets watje hebt of niet. Jij hebt het zeker en die intuïtie heb je 

altijd met me willen delen. Bedankt voor alle tips! 

-146-



Milko, op naar een succesvolle samenwerking in Den Haag en Delft! Het ARR heeft flink wat 

uren geinvesteerd in de reconstructie van Lukas. Zonder jullie medewerking -vaak achter de 

schermen- was hoofdstuk 6 niet ver van de grond gekomen. Dit geldt ook voor Nina 

Herweijer en de Gemeente Deventer, die 'zomaar' hun Lukas lieten bombarderen met 

neutronen. 

Verschillende mensen aan andere instellingen wil ik eveneens bedanken. Erma Hermens 

(voorheen Universiteit Leiden), bedankt dat je de recepten uit het Mariani Ms. met mij hebt 

willen delen. Frans Tichelaar (HREM, TNW, TUDelft) reuze bedankt ook voor het TEM 

werk! Dennis de Graaf van de TU Eindhoven, bedankt voor jouw uitstekende vakwerk bij het 

smakonderzoek! Wilko Verbakei, verbonden aan het NRG, de autoradiografien van Lukas 

hadden niet beter gekund! ESRF, NRG en ICN moeten ook worden vermeld als belangrijke 

sponsor van dit werk. Annetje Boersma en Friso Lammertse van het Museum Boymans-van 

Beuningen, vriendelijk dank voor het nemen van monsters. Hetzelfde geldt ook voor de 

curatoren D. Verroen van Museum Huis Doorn en J. van Dam van het Rijksmuseum. 

Liebe Claudia! Deine langjahrige Erfahrung auf dem Gebiet der Autoradiografie an der 

Berliner Gemaldegallerie und dem Hahn-Meitner Institut war uns von groBem Nutzen. Vielen 

Dank für alle Hinweise wahrend Deiner Besuche in Amsterdam, Petten und Utrecht. 

Also, I'd like to acknowledge Gareth Davies and Richard Smeets of the Faculty of Earth 

Sciences, Vrije Universiteit, Amsterdam. Thanks for all the laborious sample preparations and 

the LIA work. In addition, Sophie Stos-Gale from Isotrace Lab, University of Oxford, is 

acknowledged for her help in interpreting LIA data. I hope our collaboration will continue... 

Marina, Hagar en Hanneke, ik heb jullie belangstelling voor mijn onderzoek zeer 

gewaardeerd. Bovendien is het onderzoek mede mogelijk gemaakt middels de financiële 

bijdrage van Christie's Amsterdam. 

Last but not least ... noem ik mijn lieve ouders, Henk en Dagmar Dik. Deze laatste stap van 

mijn opleiding had ik niet kunnen zetten zonder jullie vertrouwen en ondersteuning. 

SchlieBlich erwahne ich meinen GroBvater, Alfred Moser, der mich schon in meiner Kindheit 

immer dazu anspornte allen Fragen auf den Grund zu gehen. 

jonpn rrsn nry 
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Joris Dik 
Amsterdam, december 2002 
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