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Voorwoord 

Dit boek is het resultaat van langdurig archiefonderzoek. Dankzij aanmoedigin
gen en lichte aandrang uit mijn omgeving verliep het schrijven echter sneller. Hier
voor ben ik verschillende mensen dank verschuldigd. Tot hen behoort natuurlijk 
mijn promotor Hans Blom. Verder wil ik in het bijzonder mijn co-promotor Jaap 
Talsma bedanken die met geduld vele cijferreeksen, grafieken en kaartjes van com
mentaar heeft voorzien. Hij zal met tevredenheid hebben geconstateerd dat het 
merendeel de selectie niet heeft overleefd. Naast Frans Groot en Dirkjan Wolff -
ram die het manuscript van kritisch commentaar hebben voorzien, wil ik ook 
Martijn Slettenhaar bedanken die bereid was de grafieken in een meer gangbaar 
programma om te zetten. 

Als laatste maar zeker niet als minste wil ik Ank bedanken die veel tijd en ener
gie heeft vrijgemaakt zodat ik de laatste hand aan het proefschrift kon leggen. 
Door het vertalen van de samenvatting heeft ze daar bovendien ook zelf nog de 
hand in gehad. 

Nijmegen, mei 1999 


