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Dankwoord d 

Bovenall  bedank ik mijn promotor Ernst van de Wetering. Ernst, jij was degene die mij, ooit tijdens een 
excursiee in België, op het pad hebt gebracht van het schildertechnisch onderzoek. Eerst door mijn stage 
bijj  de bronnenafdeling op het ICN, later bij het schrijven van mijn doctoraal scriptie en tenslotte tijdens 
dee alweer zes jaar van mijn promotieonderzoek. Ernst, we kennen elkaar dus al een lange tijd en als ik 
terugkijkk op al die jaren heb ik ongelofelijk veel van jou geleerd. De inspirerende gesprekken met jou 
hebbenn me altijd weer op nieuwe ideeën gebracht en mij aangespoord mijn grenzen te verleggen. Mede 
doorr jouw grote enthousiasme en creativiteit heb ik altijd met veel plezier aan dit proefschrift gewerkt. 

Veell  hulp heb ik ook gehad van mijn co-promotor Arie Wallert. Arie, vooral aan de tijd dat ik 
samenn met jou, Jolanda de Bruijn en Erma Hermens onderzoek deed voor de tentoonstelling over stijl 
enn techniek van Nederlandse stillevens, bewaar ik heel goede herinneringen. Die goede herinneringen 
zijnn er zeker ook wat betreft de samenwerking met de restauratoren van het Rijksmuseum. Ik heb het 
enormm gewaardeerd dat julli e me steeds op de hoogte stelden wanneer er een voor mij interessant 
schilderijj  behandeld werd en dat jullie meedachten met mijn onderzoek. Dat geldt ook voor Lidwien 
Speleerss en Hélène Dubois van Stichting Restauratie Atelier Limburg, de restauratoren van het 
Mauritshuiss en van het Frans Halsmuseum en Annetje Boersma. Veel inspiratie en hulp heb ik gehad 
vann Ella Hendriks. Ella, het was heel leerzaam en ook heel leuk om met jou samen te werken bij het 
indigoo onderzoek. Gwen Tauber, ik bedank jou speciaal voor je geweldige hulp bij het vertalen van het 
hoofdstukk over indigo en natuurlijk ook Marc Aronson die de rest van het hoofdstuk corrigeerde. 

Dann kom ik nu aan bij mijn directe MOLART collega's. Het werken in een multidisciplinair 
projectt was, zeker in het begin, lang niet altijd gemakkelijk Maar al die jaren - en zeker de laatste jaren! -
hebb ik de samenwerking als heel prettig ervaren. Tijdens mijn bezoeken aan AMOL F is mij altijd weer 
opgevallenn wat een aardige en behulpzame mensen er op dat instituut werken. Ik bedank vooral Jaap 
Boon,, voor zijn hulp bij het chemisch onderzoek naar indigo en voor zijn kritisch lezen van het 
hoofdstukk over indigo. Ook bedank ik Jerre van der Horst en Jaap van der Weerd voor hun meetwerk 
aann verfmonsters en reconstructies. Maar laat ik vooral Oscar van den Brink niet vergeten. Oscar, jouw 
energiee grenst aan het ongelofelijke. Ik heb met heel veel plezier met jou samengewerkt. Dit geldt zeker 
voorr René Hoppenbrouwers van Stichting Restauratie Atelier Limburg. 

Inn dit dankwoord moet zeker ook het Instituut Collectie Nederland een plaats krijgen! Ik wil 
Stephh Scholten bedankten, voor alle mogelijke praktische hulp in de afgelopen jaren. Het was erg fijn 
datt ik een halfjaar op het ICN kon werken toen dat voor mijn onderzoek belangrijk was. Maarten van 
Bommel,, Peter Hallebeek, Suzan de Groot, Judith Hofenk de Graaff, Wilma Roelofs en de 
bibliotheekmedewerkerss bedank ik voor hun hulp bij allerlei praktische vragen, metingen aan 
pigmentenn en lichtveroudering. Ook bedank ik, in deze aan het ICN gewijde alinea, meteen maar Cees 
Menschh van SHELL omdat ik bij hem altijd voor SEM-EDX analyses terecht kon. Bij het ICN denk ik 
echterr toch vooral aan de bronnenafdeling waar ik inmiddels al heel wat jaartjes over de vloer kom. 
Bedanktt Ad Stijnman en Hayo de Boer. Hayo, of het nou ging om dingen uit te leggen, op te zoeken of 
stukkenn van mij te lezen of om mij met raad en daad bij te staan bij het maken van verfreconstructies, je 
stondd altijd voor mij klaar. Ook Karin Groen en Klaas-Jan van den Berg wil ik bedanken. Ondanks 
julli ee drukke werkzaamheden op het ICN, kon ik altijd bij julli e langs komen met vragen, voor hulp of 
voorr een gezellig praatje. 

Vann het kunsthistorische instituut bedank ik Els van Zoest, Ruurd Juist, Blanca Ernest en de 
medewerkerss van de bibliotheek voor allerlei praktische hulp de afgelopen jaren. Speciaal bedank ik 
Michiell  Bootsman voor zijn hulp bij het scannen van het beeldmateriaal bij dit proefschrift en voor zijn 
ontwerpp van de voorkant. Ook bedankt Michiel Franken! Ik heb het enorm gewaardeerd dat ik je altijd 

222 2 



stukkenn mocht laten lezen, en zeker bij het onderzoek naar Rafaels Transfiguratie heb ik veel aan de 
gesprekkenn met jou gehad. 

Hett leuke van dit promotieonderzoek waren ook de buitenlandse reizen, congressen, en de vele 
contactenn die ik 20 heb opgedaan. Ik heb veel geleerd van Jo Kirby, Renate Woudhuysen-Keller en 
Lesliee Carlyle. Ook bedank ik Paul Woudhuysen voor het redigeren van het hoofdstuk over verdigris. I 
alsoo would like to thank Professor Maurizio de Luca, head of the restoration laboratory of the Vatican 
Museum,, who made it possible for me to examine the Transfiguration and who kindly allowed me to 
consultt the restoration reports. 

Tenslottee wil ik mijn familie en vrienden bedanken. Hun morele steun, liefde en gezelligheid de 
afgelopenn jaren hebben het mij mogelijk gemaakt altijd weer met enthousiasme aan dit proefschrift te 
blijvenn werken. 

Margriet t 

Amsterdam,, januari 2002. 

223 3 




