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Voorwoord

Het onderzoek ten behoeve van dit proefschrift heeft grotendeels plaatsge-
vonden in het kader van een aanstelling van 1987 tot 1991 als assistent in
opleiding aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit te Groningen.

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn promotores prof.dr. J.J.A. Mooij (tot
voor kort hoogleraar in de Algemene Literatuurwetenschap aan de Rijksuniversi-
teit van Groningen) en prof.dr. P.V. Zima (hoogleraar in de Allgemeine und
Vergleichende Literaturwissenschaft aan de Universität für Bildungswissenschaf-
ten te Klagenfurt, Oostenrijk). Hun minutieuze kritiek, hun opbouwende sugges-
ties en hun waardering voor mijn werk hebben in hoge mate bijgedragen aan de
totstandkoming van de hierna volgende tekst.

Mijn dank gaat ook uit naar de leden van de leescommissie, prof.dr. W.
Schönau, prof.dr. B. Scholz en prof.dr. H. Verdaasdonk.

Uitzonderlijk erkentelijk ben ik (nogmaals) Hans Mooij en mijn levensgezel
Ben Jonker. Zonder hun welhaast onbegrensde geduld en hun schokvaste vertrou-
wen in mij zou dit project nooit zo’n gelukkig einde hebben gekregen.

Arnhem, oktober 1993 Marijke Laurense
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