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IX

DANKWOORD

Op 8 april 2010 gaf ik in de Oudemanhuispoort een afscheidscollege ter 
gelegenheid van het feit dat een week daarvoor mijn aanstelling als docent aan de 
opleiding Europese Studies van de Universiteit van Amsterdam was beëindigd. 
De titel van het college was “Wat dunkt u van Spanje?” Het beeld van de 
Spanjaard in de Nederlandse reisliteratuur uit de Franco-tijd. 

In de laatste jaren van mijn loopbaan aan de Universiteit van Amsterdam 
was mijn interesse steeds meer uitgegaan naar de beeldvorming, en met name de 
geschiedenis van het beeld dat in Noord Europa bestond en bestaat van het land 
waarop mijn eigen universitaire opleiding ooit was gericht: Spanje. Een van de 
vakken die ik bij de opleiding Europese Studies met veel plezier had ontwikkeld 
en gedoceerd was Europees denken in Spanje. Dit vak richtte zich speciaal op 
de wijze waarop vanuit Spanje in de loop van de geschiedenis tegen de rest van 
Europa was aangekeken, maar daarbij kwam vanzelfsprekend het omgekeerde 
beeld, vanuit de rest van Europa naar Spanje, voortdurend aan de orde.

De imagologie die via Joep Leerssen tot één van de speerpunten van de 
opleiding Europese Studies was geworden, bood het wetenschappelijke kader 
om verder te gaan met dit onderwerp en toe te werken naar iets wat eigenlijk 
aan het begin van een universitaire carrière thuishoort: een promotie. Als een 
doorgewinterde perfectionist en iemand die nooit goed geweest is in multitasking, 
was dit onderdeel van het wetenschappelijke bedrijf er bij mij bij ingeschoten. Ik 
genoot intens van het doceren en het begeleiden van studenten, maar ook van de 
diverse bestuurlijke en organisatorische taken die op mijn pad kwamen.

Dat het er uiteindelijk toch van is gekomen, is in de allereerste plaats te 
danken aan Joep. Zijn colleges en publikaties en de kans om met hem samen 
onderwijsonderdelen te ontwikkelen en te geven, zijn altijd een grote bron van 
inspiratie voor mij geweest. Dat hij er vertrouwen in had dat ik in deze levensfase 
toch nog ‘echt’ wetenschappelijk onderzoek zou kunnen doen, heeft mij het 
daarvoor broodnodige zelfvertrouwen gegeven. Dat hij voor de begeleiding van 
mijn proefschrift iets van zijn soms duizelingwekkend bezette tijd heeft willen 
afstaan, waardeer ik enorm.

Het doen van onderzoek na het beëindigen van een loopbaan, heeft voor- 
en nadelen. Een groot voordeel is ongetwijfeld de luxe van het beschikken over 
veel tijd en daarmee het ongestoord en geconcentreerd kunnen doorgaan met 
één duidelijke taak. Een nadeel is het voornamelijk alleen werken en het missen 
van de kritische feedback en de stimulerende aanwezigheid van hard werkende 
collega’s. Gelukkig is er altijd om mij heen veel oprechte interesse en stimulans 
geweest van familie, vrienden en oud-collega’s. Al diegenen die ik met trots en 



X

dankbaarheid tot die kring reken, wil ik hierbij dank zeggen voor de steun in de 
afgelopen drie jaar. Drie van hen wil ik hier expliciet noemen. In de eerste plaats 
mijn schoonzus, Janet Coenen-Southwell, die vanaf het begin met een geweldige 
inzet en grondigheid het Engels waarin mijn proefschrift is geschreven, heeft 
gecorrigeerd. Vaak zag ik haar voor me, op het terras van haar heerlijke huis in de 
Dordogne, waar ze meer uren achter de computer heeft doorgebracht dan haar tuin 
en haar honden verdienden. Daarnaast gaat mijn speciale dank naar Dorothée te 
Riele die het manuscript heeft gelezen en van waardevol commentaar voorzien. 
Ook kwamen er van haar regelmatig mailtjes met suggesties van boeken of sites 
die aan mijn onderzoek zouden kunnen bijdragen. En, last but not least, was 
het heel prettig om af en toe met een “mede-laatbloeier” in de wereld van het 
promoveren, uit te wisselen over zaken als het omgaan met het ontbreken van 
een carrièredrive en een met de jaren toegenomen relativeringsvermogen. Bij 
het redigeren van het manuscript kreeg ik hulp van mijn oud-studentassistente 
Noortje Willems. Met dezelfde inzet en zorgvuldigheid waarmee ze mij vroeger 
assisteerde, heeft ze de indeling van de tekst gefatsoeneerd.

Wie mijn paranimfen zouden zijn, stond al vast ver voordat een promotie 
een reëel vooruitzicht werd: twee vriendinnen die al heel lang in mijn leven zijn: 
Hanneke van der Korst en Liesbeth Kraetzer. Vanaf de middelbare school hebben 
Hanneke en ik altijd lief en leed intens gedeeld en zijn wij voor elkaar, als dat 
nodig is, een rots in de soms woelige branding van het leven. Liesbeth kwam in 
mijn leven aan het begin van onze onderwijs-loopbaan. Na haar verhuizing naar 
Curaçao, in 1979, schreven we eerst honderden brieven, om daarna op digitale 
communicatie over te gaan. Onze bijzondere vriendschap heeft daar nooit onder 
geleden en is nog steeds een van de rijkdommen in mijn leven. 

Mijn grootste dankbaarheid gaat uit naar Rolf die al vele jaren mijn 
reisgenoot op onze gezamenlijke levensreis wil zijn. Altijd geïnteresseerd 
en bereid tot luisteren, meedenken en meelezen; bovendien altijd met groot 
enthousiasme en gedrevenheid bezig met zijn eigen projecten, waardoor ik de 
volle vrijheid kreeg om me aan het mijne te wijden. En ook degene die mij, 
tijdens onze vele, mij vaak veel te avontuurlijke reizen steeds weer drukte op het 
verschil tussen de ‘echte’ reiziger en de toerist. En daarmee misschien wel de 
grootste inspiratiebron is geweest voor dit proefschrift. 


