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Tenslotte:: om mij met te bezondigen aan termen als "last but not least" - en het is al met al 
reedss zeer laat geworden - betuig ik mijn bijzondere dank aan prof dr. Hans van den Bergh, 
voorr het feit dat hij zich bereid verklaard heeft als mijn promotor op te treden en van wie ik 
opp vele momenten zeer gewaardeerde steun kreeg. 

Verantwoording g 
Dee aard van dit proefschrift is voor een deel bepaald door zijn ongewone voorgeschiedenis; 
ongeveerr zestig jaar geleden, om iets nauwkeuriger te zijn, na mijn doctoraal examen in de 
klassiekee Letteren in 1933 aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, ben ik met de 
eerstee werkzaamheden begonnen; professor A. W. de Groot zou te zijner tijd als promotor 
optreden;; als mijn begeleider fungeerde geruime tijd dr. J. de Decker, privaatdocent onder 
professorr A. W. de Groot. Daar dr. De Decker als gevolg van zijn discutabele houding 
gedurendee de Tweede Wereldoorlog uitgeschakeld raakte en professor De Groot van een 
wetenschappelijkk verblijf in de Verenigde Staten van Amerika pas veel later dan verwacht 
terugkeerde,, bleef ook de arbeid aan deze studie geruime tijd liggen. Mede omdat ik als 
leraarr Oude Talen en als huisvader onvoldoende tijd voor mijn vervolgstudie kon uittrekken, 
iss deze dissertatie in een vroege fase blijven steken. Pas na mijn pensionering in 1970 heb ik 
mijj weer voltijds aan de studie kunnen wijden. 

Haarlem,, najaar 2000, H.A.M. Douwes 
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