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Voorwoord d 

Bijj  het uitvoeren van dit onderzoek hebben verschillende mensen mij geholpen. 
Henn dank ik allen hartelijk daarvoor. Dit is in de eerste plaats mijn promotor Veit 
Bader,, die van het begin af aan betrokken was bij dit promotieproject en die alle 
versiess van mijn onderzoek van kritisch commentaar heeft voorzien. 

Anderenn die één of meerdere versies van mijn onderzoek hebben gelezen zijn: 
Mariannee Boenink, Ewald Engelen, René Gabriels, Roel de Lange, Pieter Pekel-
haring,, Michael Schafer, Karen Vintgens en Pauline Westerman. Met mijn para-
nimfenn Hendrik Jan Veenstra en Regina Kreide heb ik regelmatig over mijn pro-
motieonderzoekk gesproken. Van hen ontving ik de nodige inspiratie en emotionele 
steun.. Hendrik Jan heeft er daarnaast voor gezorgd dat de vormgeving van dit boek 
inn orde kwam. Jit Peters en Pauline Westerman dank ik ten slotte voor hun con-
structievee commentaar in de laatste fase van mijn onderzoek. 

EllaElla van Dommelen, november 2002 
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