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Voorwoord 
 

 

Het maken van dit boek heeft lang geduurd. Zelfs tijdens mijn aanstelling als AIO was er 

relatief weinig tijd waarin ik mij alleen op het onderzoek kon richten. Daarna moest het 

permanent concurreren: met werk, met zorg voor de volgende en de vorige generatie. Soms 

had ik het idee dat ik bezig was de oceaan over te zwemmen. Vermoeidheid en eenzaamheid 

sloegen wel eens toe. Maar nooit verloor ik mijn richtinggevoel, mijn liefde voor het water en 

mijn plezier in het zwemmen. Concessies ten aanzien van het doel heb ik dan ook niet willen 

doen. 

 Nu het af is wil ik graag een aantal mensen bedanken. Allereerst mijn promotor 

Herman Pleij: voor zijn trefzekere commentaar waar nodig, maar vooral voor de vrijheid die 

hij mij liet en het grenzeloze vertrouwen dat hij ooit in mij uitsprak. Collega’s en vakgenoten 

in Amsterdam en daarbuiten dank ik voor hun belangstelling, en voor de gezellige en 

inspirerende ontmoetingen die ik bij allerlei gelegenheden met hen had. Erkentelijkheid voor 

specifieke informatie of voor materiaal dat zij met mij wilden delen is gememoreerd in de 

voetnoten. In bibliotheken ben ik altijd heel goed en vriendelijk geholpen, en zeer dankbaar 

ben ik ook de vele mij onbekende bibliotheekmedewerkers die handschriften en oude drukken 

zoveel makkelijker bereikbaar maken door ze te digitaliseren. 

 Dan, tot slot, de allerbelangrijksten. Mijn ouders dank ik voor alles wat ze mogelijk 

hebben gemaakt en me mee hebben gegeven. Mijn vrienden en vriendinnen dank ik voor hun 

luisteren. Mijn kinderen, Andrea en Maurits, dank ik voor het onweerstaanbare leven in mijn 

leven. Ik draag het boek op aan Jan, die al zo lang naast me staat, en zonder wiens steun ik het 

niet had kunnen voltooien. 

 

 

                                                                                                        Haarlem, december 2013

  

 


