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Dankwoord d 

Eenn langdurig project met weinig tastbare tussenresultaten, zoals het schrijven van een 
dissertatie,, is moeilijk uit te leggen aan niet-ingewijden. De spreekwoordelijke eenzaamheid 
vann de promovendus heb ik echter niet vaak zo ervaren. Misschien kwam dat door mijn 
specifiekee combinatie van werken en thuis-zijn. maar zeker ook door de hulp die velen me 
hebbenn geboden bij het werk. Ik zal proberen allen hier te noemen. 
Allereerstt dank ik mijn co-promotor dr. Jan de Vries, niet alleen als initiator van het 
onderzoek,, maar ook als mentor, voor het in mij gestelde vertrouwen. In onze frequente en 
vaakk persoonlijke gesprekken wist hij mij steeds bijzonder goed te coachen en te motiveren. 
Ikk had het niet beter kunnen treffen. 
Ookk dank ik mijn promotor prof. dr. Evert van Uitert. Hoewel hij zich steeds alert en 
betrokkenn heeft getoond bij het onderzoek, heeft hij heeft me met name het laatste jaar met 
veell  goede raad bijgestaan. 
Dr.. Wies van Moorsel heeft delen van het manuscript op verschillende momenten met grote 
kenniss van zaken gelezen en van kritisch commentaar voorzien, waarvoor ik haar van harte 
dank.. Ik verheugde mij steeds op onze gesprekken over Van Doesburg en het onderzoek, ze 
warenn voor mij een bron van inspiratie. 
Ikk dank Wies van Moorsel tevens voor haar toestemming om het brievenmateriaal van Van 
Doesburgg te gebruiken. Ook dank ik de andere rechthebbenden: Frances Archipenko Gray, 
Christophee Tzara, Ursula Lawder en tenslotte Massimo Prampolini voor hun toestemming het 
brievenmateriaall  van respectievelijk Archipenko, Tzara. Richter en Prampolini te gebruiken. 
Specialee dank wil ik uitspreken aan prof. dr. Carel Blotkamp die bij verschillende 
gelegenhedenn vanaf de eerste jaren van het onderzoek stimulerend en kritisch commentaar 
heeftt gegeven. Hetzelfde geldt voor dr. Alied Ottevanger. Zij heeft daarnaast op vele andere 
momentenn in het onderzoek een helpende hand geboden. Ik wil hen beiden bovendien 
hartelijkk danken dat ze bereid waren in de promotiecommissie plaats te nemen. 
Mij nn dank gaat ook uit naar de andere leden van de promotiecommissie: prof. dr. Dario 
Gamboni,, prof. dr. Manfred Bock en prof. dr. Marita Mathijsen. 
Keess Ostendorf en later Paul Koopman dank ik voor hun betrokkenheid; zij begeleidden mij 
doorr het bureaucratische doolhof van budgetten en financiering. Ik ben het NWO erkentelijk 
voorr de door hen toegekende reisbeurs, die mij toestond in april 1999 voor de eerste maal de 
archievenn in Parijs te bezoeken. 
Inn de verschillende archieven waren velen mij behulpzaam. Graag dank ik in Nederland de 
medewerkerss van het RKD, met name Marcia Zaaijer en Alied Ottevanger; de medewerkers 
vann het Amsterdams Gemeentearchief, met name Harmen Snel; de medewerkers van het 
Utrechtss Archief; de medewerkers van het Haags Gemeentearchief; de medewerkers van het 
Rotterdamss Gemeentearchief en de archivaris van het Arnhems archief. In Parijs: de 
medewerkerss van de Fondation Custodia, met name Rhea Blok en Hans Buys; de 
medewerkerss van de Bibliothèque littéraire Jacques Doucet; de medewerkers van de afdeling 
documentatiee van het Centre Pompidou en de medewerkers van de archieven van het Musée 
Picasso.. In Rome: Dottoressa Rita Boni en Signora Luisa Montevecchi van het Centro 
Ricercaa e Documentazione Arti Visive in de Galleria Comunale d'Arte Moderna e 
Contemporanea. . 
Verschillendee personen hebben delen van de tekst gelezen en van commentaar voorzien. Ik 
will  daarvoor naast de reeds genoemden ook dr. Craig Eliason, Natalie Kamphuijs en Marleen 
Blokhuiss bedanken. 
Mij nn collega-promovendi Robert Verhoogt, Margriet Schavemaker en Saskia van Bergen 
stondenn me steeds zeer nabij als klankbord en boden concrete hulp door het controleren van 
delenn van de transcripties. 



Dr.. Evert van Straaten gaf mij toestemming zijn transcripties van de briefwisseling met Tzara 
tee gebruiken. Graag wil ik ook dr. Herbert van Rheeden danken voor zijn betrokkenheid bij de 
passagess over Van Doesburgs psychologische achtergrond. 
Ookk aan de medewerkers van de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis, met name aan Anton 
vann Run en Peter Hecht ben ik dank verschuldigd. In een vroeg stadium waren dr. Adi Martis 
enn dr. Joop Joosten als referenten betrokken bij presentaties over het onderzoek. 
Hannekee Prins zette zich in de afrondende fase met al haar redactionele kwaliteiten voor mij 
in,, waarvoor ik haar zeer erkentelijk ben. 
Verderr wil ik nog speciaal bedanken voor hun bijdragen op verschillende gebieden: Saskia 
vann Bergen, José Best, August Hans den Boef, Linda Boersma, Kristien Boon, Michiel 
Bootsman,, Craig Eliason, Blanca Ernest. Sjarel Ex, Nicolette Gast, Ingrid Goovaerts, Geurt 
Imanse.. Jan de Jong, Leen de Jong, Bram Kempers, Teio Meedendorp, Henk Platenburg, 
Miriamm van Rijssingen, Anne Tuijn, Olaf Velthuis, Robert Verhoogt, Kenneth Wayne. Laure 
Weill,, Michael White, Hanno Wijsman en Annemarie Zijl . Mijn ouders dank ik voor hun 
nooitt aflatende interesse, stimulans en betrokkenheid. 

Alss laatste wil ik Hans Ottens bedanken, die mij steeds in evenwicht hield en met wie samen 
ikk die twee geweldig lieve meisjes heb gekregen, aan wie ik dit boek wil opdragen. 

Voorr Isoud en Eüne 

Westbroek,, februari 2003 


