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WOORD VOORAF 
In al die jaren dat ik aan mijn dissertatie heb gewerkt, ontving ik van zoveel 

mensen hulp en medewerking, dat het onmogelijk is iedereen hier in gedrukte 

vorm te bedanken. Ik kan hier slechts de mensen noemen die in deze jaren 

mijn voornaamste steun en toeverlaat zijn geweest. Mijn dank gaat uit aan mijn 

promotor, Prof. dr. Manfred Bock, die zich veel moeite heeft moeten getroos

ten om zich in te werken in de materie. Zijn zorgvuldigheid en uiterst precieze 

manier van lezen hebben mij voor veel fouten behoed. Dankzij de co-pro

motor Prof. dr. ir. Coen Temminck Groll, met wie ik een onvergetelijke reis 

langs de Oostzee heb gemaakt, ben ik echt van baksteen gaan houden. Deze 

intense liefde zal mij altijd bijblijven. De medewerkers van de bibliotheek van 

de Rijksdienst Monumentenzorg in Zeist zijn mij in de lange periodes dat ik 

geregeld bij hen over de vloer kwam, bijzonder ter wille geweest. Zonder hen 

had ik menig boek niet gevonden en daarvoor mijn dank. Mede dankzij Karel 

Frijters, is er in de brij van feiten in de loop der jaren enige orde ontstaan. 

Tenslotte richt ik mijn dank tot mijn vrouw en kinderen, die mij in de ge

legenheid hebben gesteld dit alles te voltooien en daarvoor uitzonderlijk veel 

geduld hebben opgebracht. 

Gerrit Vermeer 

Almere, december 1998 


