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VOORWOORD
Als rector van een liberal arts college, lector
didactiek van de kunst, echtgenoot en vader,
vraagt het een voortdurende blik op de horizon
om een dissertatie als deze het licht te doen zien.
Dit kan alleen als onderzoek en dagelijkse werkzaamheden samenvallen in een permanente uitwisseling tussen theorie en praktijk.
Mieke Bal, je was voor mij de ideale promotor; een voorbeeld in alle opzichten. Je hebt me
geleerd kunstwerken te “lezen”; te komen tot
een levendig spel met mogelijke werelden; wetenschap en maatschappelijke betrokkenheid te
integreren; onderzoek en onderwijs te doen samengaan. Ik wil je bedanken vanuit het diepst
van mijn hart.
Paul Scheulderman, je was de kunstenaar
aan mijn zijde, een sparringpartner op het gebied van vormgeving. Je hebt me in aanraking
gebracht met de fascinerende mogelijkheden
van de digitale wereld. Je hebt niet alleen qua
inhoud, maar ook in de vorm mijn denken onomkeerbaar verandert. Ik hoop dat we nog lang
zullen samenwerken.
Stefan van der Lecq, je was voor mij de noodzakelijke kritische lezer—net als mijn uitgevers
Joosje Hitink (Indigo), Gerard van Stralen
(Agiel) en Huug van Gompel (Garant), en mijn
collegae Karianne de Boer en Sebaz Verstegen,
dat in een eerder stadium waren. Ik wil jullie
bedanken voor alle vakkundige adviezen.

Michiel ter Horst, Adriaan Bekman, Dick de
Wolff en Harry Frantzen, jullie gaven mijn werk
een institutionele inbedding. Ik kreeg door jullie
de steun van de Iona Stichting, het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts, de Hogeschool
Utrecht, en de Hogeschool Windesheim. Mijn
dank is groot voor het geschonken vertrouwen.
Jantine, mijn lieve vrouw, en Boris en Robin,
mijn lieve kinderen, zonder jullie was dit alles
ondenkbaar geweest. Ik prijs mezelf gelukkig in
ons fantastische team te mogen spelen. Ik hoop
dat jullie in dit boek iets van jezelf zullen ontdekken. Ik hoop dat we nog vele jaren samen
het leven mogen vieren.
Jeroen Lutters

