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Ditt proefschrift is tot stand gekomen dankzij een promotiebeurs van het Instituut voor Cultuur en 
Geschiedenis.. Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan de leerstoelgroep Moderne Nederlandse 
Letterkundee van de Universiteit van Amsterdam, die mij gedurende vijfjaar een werkplek bood. 
Maarr vooral wil ik vanuit de grond van mijn hart Marita Mathijsen bedanken, mijn promotor die 
zoo genereus is geweest met haar kennis, haar tijd en haar vriendschap. 
Verderr heb ik in de afgelopen jaren regelmatig van deze en gene een kaartje of e-mail ontvangen 
mett een mooie 'witte plek*  uit de literatuur. De wil allen die zo met mij meedachten (zoals Tom 
vann Deel en Matthijs van Boxsel) graag bedanken. Dick van Halsema, Wiljan van den Akker, 
Gilli ss Dorleijn en Odile Heynders schreven studies over poëzie waardoor ik me heb laten 
inspireren.. Bovendien voorzagen zij deze tekst in een vroeg stadium van commentaar, waarvoor 
ikk mijn erkentelijheid wil uitspreken. Ook Mare Kregting, de zorgvuldige redacteur van dit boek, 
deedd waardevolle suggesties, evenals Roris Cohen. Dank ten slotte aan mijn familie en vrienden 
voorr hun geduldige belangstelling en vooral aan Pieter, Stella en Milou. Gelukkig helpen zij mij 
voortdurendd herinneren aan alles wat er buiten de tekst is. 


