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Dankwoord d 

Zonderr die plensbui op een herfstachtige namiddag was dit boek er wellicht 
nooitt geweest. Toen ik me haastig in de richting van een winkelpui begaf, liep 
ikk een man in regenjas tegen het lijf . Hij bleek een oude bekende, inmiddels 
hoogleraarr in Amsterdam. Onmiddellijk nodigde hij me uit een keer langs 
tee komen, waarbij allengs het idee voor dit boek ontstond. Ook gedurende 
hethet onderzoek was prof. dr. Piet Leupen - hij was de man in regenjas - steeds 
bereidbereid mij met raad en daad bij te staan. De hartelijkheid waarmee ik door 
hemm en zijn echtgenote Annejet werd ontvangen, zal ik niet licht vergeten. 

Inn een vroeg stadium van het onderzoek leerde ik ook prof. dr. Jo Tolle-
beekk kennen. De enthousiaste wijze waarop hij mij te woord stond, sterkte 
mee in mijn overtuiging dat het gedroomde boek geschreven moest worden. 
Mett veel aandacht bleef hij mijn navorsingen volgen, waarbij hij mij van tijd 
tott tijd moed insprak. In een later stadium kwam ook prof. dr. Peter Raedts 
opp mijn pad. Onmiddellijk hechtte hij zijn zegel aan mijn onderzoeksplan-
nenn en toonde hij zich bereid mij met raad en daad bij te staan. 

Inn het kader van de onderzoekingen heb ik de afgelopen jaren bibli-
othekenn en archieven geraadpleegd in onder meer Koblenz (Stadtarchiv), 
Modenaa (Aedes Muratoriana en Biblioteca Estense), Rome (Istituto Italiano 
perr il Medio Evo, Bibüoteca Apostolica Vaticana, Biblioteca Casatanense, 
Römischess Institut der Görres-Gesellschaft) en Londen (National Art Li-
braryy en British Library). Genereuze ondersteuning mocht ik ontvangen 
vann medewerkers van deze instellingen, in het bijzonder van prof. dr. Giro-
lamoo Arnaldi, prof. dr. Giordano Bertuzzi, prof. dr. Erwin Gatz en prefetto 
donn Raffaele Farina. Met veel plezier denk ik terug aan mijn otium litteratum 
inn het Nederlands Instituut te Rome, mede mogelijk gemaakt door prof. dr. 
Peterr Rietbergen, in die jaren voorzitter van het NiR-bestuur. Een van de 
meestt erudiete en opgewekte persoonlijkheden die ik mocht leren kennen, 
wass prof. Clive Wainwright. Hoe onverbiddelijk de wereld van het internet 
kann zijn, bewees het laatste mailtje waarop hij niet meer persoonlijk heeft 
kunnenn reageren. Een van zijn medewerkers zond het retour met de trieste 
mededelingg dat hij geheel onverwacht was overleden. 

Inn de loop der tijd hebben velen mij hulp geboden. Nemo solus satis 
sapit,sapit, schreef Bacchini, leermeester van Lodovico Muratori, in navolging 
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vann Plautus. Erkentelijkheid ben ik verschuldigd aan degenen die bereid 
warenn delen van het manuscript van commentaar te voorzien - prof. dr. 
Siblee de Blaauw, prof. dr. Alain Dierkens, prof. dr. Willem Frijhof, prof. dr. 
Maykee de Jong en prof. dr. Jacques Marx. Waardevolle inlichtingen mocht 
ikk verder ontvangen van Margaret Belcher, prof. dr. Alfredo Cottignoli, drs. 
Jann Jaap Heij, drs. Bart Hageraats, Rosemary Hill , dr. Jochen Sander en dr. 
Tomm Verschaffel. Drs. Bert Holthuijsen en Marjo van Wanrooij-van Soest 
warenn bereid mijn vertalingen kritisch door te lezen. Schrijven is vijlen. Bij 
allee limae labor kreeg ik waardevolle steun van drs. Koos Berghs. Zonder de 
inzett van drs. Gert-Jan van Kesteren zouden de illustraties in dit boek nooit 
zoo fraai zijn geworden. Grote betrokkenheid en vriendschap toonden steeds 
mijnn oud-studiegenoten, drs. Frans Hermans, dr. Rob Meens, dr. Gerard 
Nijsten,, drs. Bert Thissen en drs. Jan de Winter. Elke bijeenkomst van het 
'colloquiumm Noviomagense' is een bijzondere gebeurtenis. Dat onze vriend 
drs.. Wil van de Pas Het verlangen naar de Middeleeuwen niet meer zal kunnen 
lezen,, stemt me tot droefheid. 

Datt ik dit boek niet enkel in mijn vrije tijd hoefde te schrijven, dank 
ikk aan de financiële steun die ik ontving van de Nederlandse Organisatie 
voorr Wetenschappelijk Onderzoek en van het Instituut voor Cultuur en 
Geschiedeniss van de Universiteit van Amsterdam. Veel ben ik verplicht aan 
prof.. dr. Burcht Pranger, drs. Cees Ostendorf en drs. Paul Koopman. Steeds 
steldenn zij vertrouwen in het onderzoek. Mijn oprechte dank gaat verder uit 
naarr mijn werkgevers uit heden en verleden, drs. Jo Huppertz, ir. Peter Maas, 
drs.. Frank Lambriks, drs. Ine Lodder en Ad FHerminez, die waar mogelijk 
bereidwilligg hun medewerking verleenden. 

Hett boek werd als proefschrift verdedigd aan de Universiteit van Am-
sterdam.. Prof. dr. Pim den Boer, prof. dr. Peter Hoppenbrouwers, prof. dr. 
Wessell  Krul, prof. dr. Niek van Sas en prof. dr. Jo Tollebeek waren bereid 
zittingg te nemen in de promotiecommissie. Hen allen ben ik hiervoor zeer 
erkentelijk. . 

Eenn laatste woord van dank gaat uit naar mijn familie. Vanaf mijn 
kinderjarenn hebben mijn ouders mij steeds gestimuleerd en gesteund, eerst 
opp school en later gedurende mijn academische studies. Dat mijn vader de 
verschijningg van deze studie mag meemaken, beschouw ik zeker gezien zijn 
leeftijdd als een groot voorrecht. 

Hett boek heb ik in dankbaarheid opgedragen aan Yvonne en Myrte. Als 
hethet even niet meezat, bracht hun glimlach uitkomst. Zij beiden hebben me 
geleerdd dat het heden onzegbaar meer betekent dan het verleden. . 


