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Nawoord 
 
 
De totstandkoming van deze studie heeft door omstandigheden meer jaren in beslag genomen dan  
mijn bedoeling was. In de loop van die periode heb ik beroep kunnen doen op talrijke hulpvaardige 
personen.  
Dat betreft in het bijzonder de medewerkers van de landelijke, regionale en gemeentelijke 
archiefdiensten, waar ik naar het materiaal voor mijn studie heb gezocht. Zonder tekort te willen 
doen aan de niet-genoemden die mij tot steun zijn geweest, noem ik enkele mensen bij naam. In het 
Nationaal Archief in Den Haag is de heer Sierk Plantinga mijn betrouwbare gids geweest. Zijn 
rustgevende en bemoedigende steun zal ik niet licht vergeten. 
Bij mijn zoektocht in het Bredase stadsarchief heb ik vooral veel steun gekregen van de heer Gerard 
Otten, nu werkzaam op het Bureau Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda. 
Bij het tot stand komen van de tekst heb ik gebruik kunnen maken van de kennis en kunde van twee 
oud-collega’s aan het Onze Lieve Vrouwelyceum van Breda, mevrouw Gonny van Beek, docente 
Engels, en de heer  ter Linde, docent Nederlands en oud-rector. 
Mijn twee promotoren bedank ik voor hun aamwijzingen en suggesties met betrekking tot de inhoud 
en de opzet van het onderzoek. Zij gaven mij daardoor ook het vertrouwen, dat ik het tot een goed 
einde zou kunnen brengen.  
 
Tot slot, - maar zeker niet bedoeld als ‘in de laatste plaats’- , vermeld ik de onverkorte en 
liefhebbende steun die ik van mijn echtgenote heb ondervonden bij het vele werk thuis. Ik liet haar 
daardoor nogal eens ‘alleen zitten’. Zij verdroeg dat met liefde. 
 
 
 
 


