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Voorwoord d 

'Hett is ook wel een keer af, hoor', zei mijn driejarige dochter Maayke troostend, 
toenn ik haar vertelde dat ik nog even zou gaan werken als zij sliep. Die opvatting 
hebb ik ook altijd gehuldigd, ook al ging het niet meer zo snel, toen ik het onder-
zoekk de laatste jaren in deeltijd deed. 

Ikk heb erg genoten van het schrijven van dit proefschrift. Daarbij heb ik van veel 
mensenn steun ondervonden. 

Bijj  Prof.dr. W Hogendoorn ben ik met het onderzoek begonnen. Hij bood mij 
dee gelegenheid om mijn onderzoeksvoorstel uit te voeren, als assistent in oplei-
dingg bij de vakgroep Theaterwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. 
Dankbaarr heb ik gebruik gemaakt van zijn theaterhistorische deskundigheid. Ik 
bedankk hem voor zijn begeleiding en vertrouwen. In de loop van mijn onderzoek 
verliepp zijn 'ius promovendi', waardoor hij geen promotor meer kon zijn. Hij 
bleeff  wel nauw bij het onderzoek betrokken. 

Prof.dr.. W. van den Berg, al vanaf het begin bij het onderzoek betrokken, was 
toenn zo vriendelijk de taak van promotor over te nemen. Ik bewaar goede herin-
neringenn aan de vele, stimulerende gesprekken die ik met hem voerde. Zijn kriti -
schee vragen brachten me tot nadenken, zijn enthousiasme voor mijn onderzoek 
hieldd me op de goede weg. Ik bedank hem zeer voor zijn hulp en vertrouwen. 

Waardevoll  waren ook de wetenschappelijke discussies en morele steun van de 
ledenn van de promovendiclub rond W. van den Berg (Micky Cornelissen, Yra van 
Dijk ,, Henk Ëijssens, Lotte Jensen, Gert-Jan Johannes, Ton van Kalmthout, Luc 
Korpel,, Ellen Krol, Lisa Kuitert, Jan Oosterholt, Paul Post, Toos Streng, Marleen 
dee Vries, Oscar Westers, Evert Wiskerke). De bijeenkomsten van deze club heb-
benn veel bijgedragen tot het plezier dat ik aan het werk beleefde. Speciaal noem ik 
Mickyy en Henk, die me met raad en daad terzijde stonden. 

Dee vakgroep Theaterwetenschap bood mij wetenschappelijk onderdak. Plezie-
rigg waren de AIO-bijeenkomsten onder leiding van Prof.dr. H. Schmid, met mijn 
collega'ss Saskia Boerma, Erik Laeven, Mieke van Schermbeek, Minet de Wied en 
Robb van der Zalm. Het was erg gezellig en ik heb dankzij hen veel van het vak 
theaterwetenschapp geleerd, wat mij als historicus welkom was. Rob en Erik be-
dankk ik bovendien hartelijk voor de samenwerking bij de colleges die we gaven. 
Diee waren een goede manier om mijn onderzoek in breder (historisch) perspectief 
tee zien. 

Vann de andere collega's bij Theaterwetenschap noem ik graag Peter Eversmann. 
Hijj  stond altijd klaar om computerproblemen te helpen oplossen. Willem Roden-
huiss was zo vriendelijk om enkele omissies in het notenapparaat 'op afstand' te 
helpenn aanvullen. Roger Beckers en Sjack Hunnckens hebben in Eindhoven com-
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puterproblemenn voor mij opgelost. Jan de Jong heeft meegedacht bij het omzetten 
vann de grafieken vanuit mijn verouderde grafische programma. 

Prof.dr.. L. Noordegraaf ben ik erkentelijk voor de literatuur die hij me gaf over 
dee negentiende-eeuwse levensstandaard. De gesprekken die ik met hem voerde 
warenn erg stimulerend. 

Veell  dank ben ik verschuldigd aan Anna de Haas. Zij heeft het hele manuscript 
gelezenn en van deskundig commentaar voorzien. 

Bennoo Tieke was zo vriendelijk de samenvatting te vertalen, waarvoor ik hem 
hartelijkk dank zeg. 

Ikk bedank Jaco van der Stelt voor haar hulp bij het maken van het register en 
voorr de lezing van delen van het manuscript. 

Femkee Oosterdijk heeft me veel werk uit handen genomen bij het corrigeren 
vann de drukproeven. 

Ikk zeg ook de medewerkers van de verschillende instituten dank voor hun hulp 
bijj  het aanleveren van bronnen: van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek, het 
Gemeentearchieff  Amsterdam, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en het 
Theaterinstituutt Nederland (TIN). Van de Universiteitsbibliotheek wil ik met 
namee Marja Keyser noemen, die het manuscript las en informatie over toneeltijd-
schriftenn gaf. Van het TIN noem ik Tuja van den Berg, die vele vragen over de de-
corss wist te beantwoorden; Rob van der Zalm, die andere vragen voor mij oplos-
te;; Paul Post, die me op bronnen en artikelen wees. 

Specialee dank verdienen mijn ouders. Zij hebben altijd meegeleefd en hebben 
geholpenn bij de opvang van Maayke, anderhalve dag per week, zodat ik kon wer-
ken. . 

Dee grootste dank ben ik verschuldigd aan Hans Sterk, die het meeste met het 
proefschriftt te maken gehad heeft. Hij heeft me opgepept en nooit geklaagd over 
mijnn afwezigheid 's avonds, als ik achter de computer zat. In het begin dacht hij 
meee over telproblemen, later bewerkte hij de grafieken zodat ze geprint konden 
wordenn en las hij het manuscript. De laatste jaren nam hij vaak vrij , als ik naar 
Amsterdamm moest. 

Ofschoonn ik gelukkig niet veel van het gezinsleven gemist heb, zijn we denk ik 
alledriee blij : het is een keer afgekomen! 

februarii  2002 


