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Voorwoord Voorwoord 

Sindss mijn studietijd ben ik geïntrigeerd door de wereld van het recht en die van de kunst. Dit 
proefschriftt over kunstreproductie in de negentiende eeuw komt uit deze belangstelling voort. Het 
beginn was mijn doctoraalscriptie kunstgeschiedenis, die gewijd was aan reproducties naar het werk 
vann Lourens Alma-Tadema (Vrije Universiteit Amsterdam 1996). Mijn fascinatie voor bewerkingen 
vann kunstwerken was de belangrijkste drijfveer voor het promotieonderzoek dat in de jaren daarna 
volgde.. Hoewel het schrijven van een proefschrift hoofdzakelijk een solitaire bezigheid is, had ik dit 
niett kunnen doen zonder de hulp van anderen. Graag wil ik hen op deze plek noemen. 

Allereerstt bedank ik mijn gewaardeerde promotor, professor Evert van Uitert, voor zijn 
enthousiasmee over mijn onderzoek Daarnaast wil ik de leden van mijn begeleidingscommissie 
noemen:: Richard Bionda, Ger Luijten, Ronald de Leeuw en Piet Verkruijsse. 

Hett plezier in het dagelijkse werk tijdens mijn onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam 
wass met name zo groot dankzij de aanwezigheid van mijn coUega-promovendi op het Kunsthistorisch 
Instituut.. Ik wil hierbij vooral Margriet Schavemaker en Roel Hij ink bedanken voor onze vele 
stimulerendee en vaak hilarische, wetenschappelijke beschouwingen. Daarnaast noem ik Marguerite 
Tuijnn en Saskia van Bergen. In dit verband wil ik ook mijn dank uitspreken over de organisatie van het 
Huizingaa Instituut, de onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis, alsmede mijn medepromovendi. 

Voorr de vele informatieve suggesties, kritische kanttekeningen en inspirerende opmerkingen 
will  ik speciaal bedanken: Wim van den Berg, Carel Blotkamp, Richard Bionda, Saskia Asser, Hans 
Roósenboom,, Dani Cuypers, Jeroen Boomgaard, Jan de Vries, Bert van de Roemer, Petra Brouwer, 
Teioo Meedendorp, Lotte Jensen, Jan Hein Furnée, Peter Sonderen, Hans Buis, Dieuwertje Dekkers, 
Leoo Ewals, Hildelies Balk,, Annette Ligtenstein, Jenny Reynaerts, Deborah Meijers, Pierre-Lin Renié, 
Margaa Altena en René Klomp. 

Dee afronding van mijn proefschrift combineerde ik met mijn werk bij de Directie Cultureel 
Erfgoedd van het Ministerie van ÓC&W. Ik wil hierbij graag mijn collega's bedanken die mij in staat 
steldenn om mijn proefschrift af te ronden. Hierbij wil ik speciaal Dieke Wesselingh noemen die me uit 
eigenn ervaring kon steunen bij de voltooiing van dit werk. 

Bijj  de totstandkoming leverden twee vrouwen een belangrijke bijdrage. Anneke van 
Huisselingg wil ik zeer bedanken voor haar kritische blik en onvolprezen redactionele vaardigheden bij 
hett beoordelen van mijn verhaal. Daarnaast wil ik Meike Ziegler bedanken voor haar hulp bij een 
anderr essentieel onderdeel van dit proefschrift: de reproducties. De afbeeldingen zijn vermenigvuldigd 
mett behulp van moderne digitale reproductietechnieken, waarvan men in de negentiende eeuw nog 
niett eens kon dromen. 

Bcc had dit proefschrift niet kunnen schrijven zonder de steun van speciale mensen uit mijn 
directee omgeving: mijn broers, zus en vrienden. Mijn vader bracht mij de liefde voor de wetenschap 
bij,, waardoor ik met vertrouwen aan het proefschrift ben begonnen. Mijn moeder wil ik bedanken voor 
haarr optimisme dat het goed zou aflopen. Ten slotte wil ik mijn geliefde, Esther, bedanken. Aan haar 
draagg ik deze studie op. 

Amsterdam,, september 2003. 
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