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Dankwoord 
 

 

 

 

 

Een dankwoord voor een dissertatie begint traditioneel met vriendelijke 

woorden voor de promotor. Maar zelfs als dat niet het geval was geweest, 

dan zou ik als eerste Lisa bedanken. De afgelopen jaren heeft ze mij 

bijzonder geduldig en stimulerend begeleid tijdens mijn onderzoek voor 

en het schrijven van deze dissertatie. Ze stond altijd paraat met een 

nauwkeurige blik, een scherpe opmerking en in alle gevallen met een 

aardige opmerking. Zonder haar was dit werk nooit geslaagd. 

 

Natuurlijk gaat mijn dank ook uit naar mijn co-promotor, Joep. Tijdens 

onze geregelde besprekingen werd ik telkens geattendeerd op de 

mogelijkheden die mijn onderzoek boden: nieuwe perspectieven, heldere 

verklaringen, zonder zijn inzicht had deze dissertatie er zeker anders 

uitgezien. 

 

Het werken aan deze dissertatie werd aanzienlijk makkelijk gemaakt 

door de lieve collega’s van Boekwetenschap & Handschriftenkunde van 

de Universiteit van Amsterdam. Frans, Jaap, Jos, Paul, Piet, Mathieu, 

Saskia en recenter ook Annemiek en Rindert. Dank voor de gezellige 

uren binnen en buiten de drukperskamer. Mijn speciale dank gaat uit naar 

Arianne, met wie ik verschillende malen college heb gegeven en met wie 

ik een passie voor historisch onderzoek naar leescultuur deel. 

 

Veel dank gaat ook uit naar de vakgenoten die ik tijdens mijn onderzoek 

heb leren kennen en die misschien wel belangrijker zijn geweest voor de 

voltooiing van deze dissertatie dan ze zelf realiseren. Door alle 

gesprekken in collegezalen, kelderzaaltjes, stoffige ruimtes, archieven en 

bibliotheken, in Nederland, België, Frankrijk, Engeland, Schotland, 

Ierland, Noorwegen, Finland en Canada. Azadeh, Beth, Beyke, Boudien, 

Carl, Catharina, Chris, Demelza, Djoeke, Elizabeth, Emy, Garrelt, 

Gijsbert, Hannie, Henk, Jan, Janneke, Jeroen, José, Jyrki, Karin, Kevin, 

Leslie, Lizet, Lotte, Maartje, Marieke, Marika, Marita, Marjolein, Mark, 

Martyn, Menno, Nicoline, Norah, Paul, Pierre, Piet, Rene, Rick, Rik, 

Roeland, Sadiah, Shafquat, Steven d.J., Steven V.I., Stijn, Sydney, Toos, 
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Wim, Wolfgang. Ik ben erg veel energie gehaald uit alle gesprekken – 

serieus en zeker minder serieus – om daarmee de dissertatie telkens weer 

ter hand te nemen. 

 

Zonder hulp van de medewerkers van de bibliotheken en archieven waar 

ik de afgelopen jaren mijn onderzoeksmateriaal heb opgevraagd, had ik 

nooit zo fijn onderzoek kunnen verrichten. Niet alleen door de 

professionele, méér dan vriendelijke en snelle dienstverlening, maar ook 

door de oprechte interesse van de medewerkers. Ik voelde me overal 

welkom en zal dan ook graag nog eens terugkomen bij de Bijzondere 

Collecties van de Universiteit van Amsterdam, de Koninklijke 

Bibliotheek, het Brabants Historisch Informatie Centrum, het 

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (toen: Streekarchivariaat Regio 

Achterhoek), het Gemeentearchief Barneveld, de Groene Hart Archieven 

(toen: Streekarchief Midden-Holland), de Groninger Archieven, het 

Haags gemeentearchief, Het Archief Nijmegen, Het Markiezenhof 

Historisch Centrum, Het Utrechts Archief, het Historisch Centrum 

Leeuwarden, het Nationaal Archief, het Regionaal Archief Alkmaar, het 

Regionaal Archief Dordrecht (toen: Stadsarchief Dordrecht/DiEP), het 

Regionaal Archief Gorinchem, het Regionaal Archief Tilburg, het 

Stadsarchief Amsterdam, het Stadsarchief Rotterdam (toen: 

Gemeentearchief Rotterdam), het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, het 

Stadsarchief Vlaardingen, het Streekarchief Goeree-Overflakkee, het 

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland, Tresoar Fries Historisch en 

Letterkundig Centrum, het Waterlands Archief, het Westfries Archief en 

het Zeeuws Archief. 

 

Toen ik begon met het schrijven van deze dissertatie woonde ik nog in 

Groningen, waar ik een fantastische groep vrienden heb moeten 

achterlaten. Ik ken veel van jullie al sinds mijn jongste jaren en anderen 

hebben in korte tijd een onuitwisbare vriendschapsband geslagen. 

Gelukkig gingen enkelen van jullie mij voor richting het westen en ik het 

voelde dan ook een klein beetje als thuiskomen toen ik naar Amsterdam 

verhuisde. Lang duurde dat niet, want Rotterdam lonkte. Ook daar heb 

ik in korte tijd een aantal geweldige mensen leren kennis. Rode draad is 

reggae, wat ik gelukkig met veel van jullie kan delen. En de Lange Mars! 

Door jullie vriendschap, al jarenlang of juist heel kort, heeft ervoor 

gezorg dat ik steeds weer snapte waarom ik het deed: jullie zijn stuk voor 

stuk inspirerende, oprecht aardige en lieve mensen en ik ben blij dat ik 

jullie mijn vrienden mag noemen. Anna, Anne, Anthony, Baukje Sch., 
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Baukje St., Birgit, Chandra, Cheikh, David, Daniël, Dayron, Dennis, 

Elisa, Egbert, Fabian, Flavia, Frans, Gerben, Gerda, Gerwin, Gülay, 

Hans, Hodan, Hortense, Iris, Ivar, Jacinta, Jan-Willem, Jasper, Jennie, 

Jeroen, Jesper, Jetske, Justin, Karin, Kim, Kirsten, Kees, Lars, Lieselot, 

Linda, Marike, Markus, Marlais, Marleen, Matthijs, Mark, Melanie, 

Mette, Menno, Mirjam, Monique, Moussa, Naomi, Orgeon, Paloma, 

Patricia, Peter, Piem, Pieter, Quinsy, Ramona, Renske, Renu, Roeland, 

Rosa, Sabine, Samantha, Sander, Shantrelle, Siebe, Silvia, Sjoerd d.V., 

Sjoerd V., Thijs, Tjerk, Vera, Volker, Wendy, William, Yoki, Zihni. 

 

Natuurlijk was ik ergens geweest zonder de altijd aanwezige liefde en 

steun van mijn familie. Misschien is het wel juist in de afgelopen jaren 

dat ik steeds meer ben gaan waarderen hoeveel jullie voor mij betekenen. 

Dat zal ik ook nooit meer vergeten. Albert, Reina, Miranda. Natuurlijk 

ook Lisanne (rust zacht). Opa en Oma Lubbers. Opa en Oma Mulder (het 

was fijn jullie gekend te hebben). Anne, Ivonne, Melissa en Mike. En 

vanzelfsprekend niets dan liefde voor Rudy (spin zacht) en Smokey 

McBean. 

 

Het zal niet lukken om onder woorden te brengen hoeveel ik jou wil 

bedanken, lieve Loraine. Je bent mijn dagelijkse muze, mijn volledig 

omringende liefde en steun, mijn vertrouwen, mijn inspiratie, mijn doel 

en mijn toekomst. Jij en je familie, Stanley, Ingrid, Raoel, Pietenie, 

Barbara, Pamela, Samanie, Xiomara en alle partners, zoons, dochters, 

ooms, tantes, neven en nichten, hebben me liefdevol ontvangen en ik voel 

me volledig welkom. Ik hoop dat je begrijpt dat ik alles al gezegd heb en 

nog zal zeggen. Mi lobi yu.  


