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Voorwoord

Dit boek is een academische proeve van bekwaamheid, maar voor mezelf is het in de 
eerste plaats het eindproduct van vier aangename onderzoeksjaren. In die jaren heb 
ik de luxe van het ‘aio-schap’ mogen ondervinden: de gelegenheid om eindeloos boe-
ken te lezen en teksten te schrijven over een onderwerp dat mij erg boeit, intensief 
kennis te maken met de academische wereld en alles wat daarbij komt kijken en, niet 
in de laatste plaats, een vaste werkplek te hebben op de universiteit, omringt door fij-
ne collega’s. Ik koester deze tijd en ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen om dit 
project uit te voeren.

Dat ik deze kans heb gekregen, dank ik vooral aan Marijke Meijer Drees, om meer-
dere redenen. Ten eerste was Marijke de grote trekker van het onderzoeksproject The 
power of satire. Cultural boundaries contested, dat in 2009 van start ging. Mede dankzij 
haar inspanningen werd dit project door nwo gehonoreerd en zo ontstond de aio-plek 
die ik vervolgens mocht gaan vullen. Marijke leidde dit project met daadkracht en ge-
voel voor tact en wist zo de zeer uiteenlopende onderzoeksdisciplines die hierin sa-
menkwamen bij elkaar te houden. Marijke was ook mijn scriptiebegeleider en werd 
daarna mijn collega-docent en co-promotor. In al die gevallen was de samenwerking 
prettig. Ik waardeer Marijke in de eerste plaats om haar grote kwaliteiten als coach. Zij 
is streng als het moet en stimulerend als het kan, iemand die hoge eisen stelt, maar 
je ook vertrouwen geeft. Ze is tevens een fijne sparring partner, met wie je op voet van 
gelijkwaardigheid scherpe, inhoudelijke discussies kunt voeren. 

Frans Grijzenhout heeft zich van het begin af aan een betrokken en enthousiaste 
begeleider van mijn onderzoek getoond. Hij wees me onvermoeibaar op het ontbre-
ken van het visuele aspect in mijn analyses, wat voor een letterkundig geschoolde als 
ik geen overbodige luxe was. Verder was ook hij een tegelijk kritische en stimulerende 
coach, die mijn teksten aandachtig en met veel oog voor de zwakke plekken daarin las. 
Ondanks zijn drukke bezigheden als departementshoofd was hij altijd bereikbaar en 
nooit te beroerd om me te helpen. 

In inhoudelijk opzicht heeft mijn onderzoek veel baat gehad bij het contact met de 
talrijke goede alfawetenschappers die er in Nederland rondlopen. Allereerst noem ik 
het projectteam The power of satire: naast Frans en Marijke: Abdelghani El-Khairat, 
Nico Landman, Sonja de Leeuw, Kiene Brillenburg Wurth en Laura Basu. Onze dis-
ciplinaire achtergronden liepen sterk uiteen, maar juist daardoor waren onze bespre-
kingen altijd erg prikkelend en inspirerend. Het congres Satire across borders dat we 
in januari 2013 in Utrecht organiseerden was mede het product van die brede achter-
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grond en werd door alle aanwezigen als een groot succes ervaren. 
Ik heb ook veel profijt gehad van de kleine maar levendige gemeenschap van Neder-

landse dixhuitièmisten. Zowel de bijeenkomsten van de Werkgroep 18e Eeuw als die 
van de Stichting Jacob Campo Weyerman heb ik altijd met veel plezier bezocht. In het 
bijzonder dank ik een aantal personen die zo vriendelijk waren om in persoonlijke 
gesprekken hun kijk op (een deel van) mijn onderzoek te geven en die me zo verder 
hebben geholpen: André Hanou, die helaas niet meer onder ons is, Ton Jongenelen, 
Rietje van Vliet, Alle de Jonge, Peter de Voogd, Arja Firet, René Bakker, Martine van 
Rooijen en Ad de Jong. Tevens bedank ik Lotte Jensen, die zich altijd erg betrokken bij 
mijn onderzoek heeft getoond, en Lieke van Deinsen, die een eerdere versie van een 
van de hoofdstukken uit dit proefschrift becommentarieerde.

Een speciale vermelding verdient het P.C. Hoofthuis. Ik trof daar, aan de Amster-
damse Spuistraat, in 2009 een groep collega’s met wie ik de afgelopen jaren niet al-
leen prettig heb samengewerkt, maar vooral ook veel plezier heb beleefd. De lunch- 
en borrelcultuur van ‘het pch’ is er een om te koesteren. Dat geldt evenzeer voor de 
aangenaam luchtige en licht chaotische sfeer van kamer 462, waar iedereen bevlogen 
is, maar niemand zichzelf te serieus neemt. Ik dank Bram Mellink, Mart Rutjes, Joris 
Oddens, Merel Leeman, Merel Klein, Eleá de la Porte en Erik Jacobs voor het mede in 
stand houden van die sfeer en voor hun bijzondere collegialiteit. 

Vele vrienden, familieleden en kennissen volgden dit onderzoek van grote of kleine-
re afstand, enkelen waren er ook meer persoonlijk betrokken. Suzet Volders liep mijn 
volledige manuscript na op taal- en tikfouten. Heather Bond controleerde de Engelse 
samenvatting. Mijn dank aan beiden is groot. Laurens Ham en Feike Dietz waren tij-
dens de verdediging mijn paranimfen. Ik ben heel blij dat ze deze taak op zich wilden 
nemen. Zij zagen mij zo’n tien jaar geleden binnenwandelen bij de opleiding Neder-
lands in Utrecht en zijn me daarna altijd blijven volgen. Van onze vriendschap hoop 
ik nog lang te mogen genieten.

Als laatste bedank ik mijn ouders, die me altijd de volledige vrijheid hebben gebo-
den om het school- en carrièrepad te volgen dat ik wilde en die mijn onderzoek in de 
afgelopen jaren met veel enthousiasme en interesse hebben gevolgd. 

Mijn bijzondere affiniteit met humor als kunstvorm, waarin de feitelijke oorsprong 
van dit proefschrift ligt, dank ik mede aan mijn vader, die mij al op jonge leeftijd in-
wijdde in de wereld van cabaret en satire: Koot en Bie, Herman Finkers, Hans Teeu-
wen. Toen we samen lachend op de bank zaten, had ik natuurlijk nooit kunnen be-
denken dat ik jaren later op dit thema zou promoveren. Dat zijn de leuke verrassingen 
van het leven.
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