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Woord vooraf 
 

‘Wat bezielt ons toch’, vroegen wij ons vele malen af. Een hectische werkkring op wat nu 

heet een ‘zwarte school’, bood weinig ruimte voor biografisch onderzoek naar Willem Kloos. 

Het werken aan een dissertatie vroeg om heel wat meer tijd dan het schrijven van het 

overzichtsartikel uit 2003 in De Parelduiker waarin wij een voorzet gaven op dit Kloos-

onderzoek. Een project, zo moesten wij ervaren, dat om een lange adem vroeg. En over die 

lange adem bleken wij uiteindelijk te beschikken, maar zeker onze promotor prof. dr. Marita 

Mathijsen. Zonder haar voortdurende enthousiasmerende belangstelling zou dit werk er niet 

liggen en waren wij voortijdig afgehaakt. Ook omstandigheden in de privésfeer noopten ons 

tot een pas op de plaats.  

Marita nam ons op in haar kring van buitenpromovendi. Zij was het die de door ons 

aangedragen versies met een scherp pennetje corrigeerde. Zij was het die ons keer op keer 

wees op de academische standaard waaraan een proefschrift moet voldoen. De talloze 

sessies op de onmogelijkste tijden hielden bij ons de motor gaande. Voor dit alles zeggen wij 

Marita veel dank.  

 

Ook bedanken wij prof. dr. J.D.F. van Halsema voor de lezing van onze eerste versie en zijn 

kritisch commentaar daarop. Het resultaat van dit alles leidde er toe dat wij in het achter ons 

liggende jaar, voorzien van meer vrije tijd, ‘onze held’ Willem Kloos met een onbevangen blik 

opnieuw tegemoet konden treden. Zo ontstond op talloze punten een ander verhaal dan het 

eerder in De Parelduiker gepubliceerde artikel. De toenmalige eindredacteur van dat blad, 

Marcel van den Boogert, verschafte ons destijds een podium voor een aantal schetsen over 

verscheidene Tachtigers; schetsen die een eerste aanzet vormden tot dit proefschrift. 

Bart Slijper verraste ons met een biografische studie over Willem Kloos en voorzag ons zo 

mede van nieuwe brandstof. 

 

Onze speurtocht in de archieven voor deze artikelenreeks gaf ons een duidelijk beeld van 

het ruime Kloos-materiaal. Door de medewerkers van deze archieven, bibliotheken en 

instellingen werden wij behulpzaam bijgestaan. Ook hun is dank verschuldigd.  

 

Ten slotte zijn er de vele vrienden, kennissen en collegae, die overigens niet meer geloofden 

in welk eindresultaat dan ook, die wij voor hun prikkelende vragen bedanken.  

 

Als laatste dan de dierbaren uit onze onmiddellijke omgeving: Zij kregen heel wat te verduren 

en wij beloven hierbij plechtig alles goed te maken. 

 

Amsterdam, najaar 2013 

 

 

 

 


