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Dit promotieonderzoek is in 1996 gestart als onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Ontsluiting wetenschapsarchieven’, een samenwerkingsverband tussen de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo) en het Rijksarchief in Noord-Holland. In het Centrum voor Wetenschapsarchieven van het
Rijksarchief in Noord-Holland, dat zich toelegt op het beheer van wetenschappelijke archieven, bevindt zich het persoonlijk archief van Hans Freudenthal, waarvan in 1999 de bijbehorende inventaris is gepubliceerd. NWO verzorgde het aanstellingsverband als Onderzoeker in Opleiding, waarbij de Rijksuniversiteit Groningen als standplaats fungeerde, de nodige faciliteiten verleende en in 2005 een korte
vervolgaanstelling verzorgde.
Dat promoveren eenzaam werk is, is inherent aan het afleggen van de proeve die een
promotieonderzoek behoort te zijn. Dit constaterende ben ik extra dankbaar, dat
– hoe eenzaam soms ook – ik het desalniettemin niet alleen heb hoeven doen. Iedereen bedanken zonder in de gebruikelijke dankwoord-clichés te vervallen is een onmogelijke opgave. Daarom toch op deze plaats, mét clichés, maar zeker niet minder
gemeend: woorden van dank aan iedereen die op zijn of haar manier een waardevolle bijdrage aan het totstandkomen en voltooien van dit onderzoek heeft geleverd.
Zoals elk promotieonderzoek, staat of valt een succesvolle voltooiing ervan met
de begeleiding. Prof.dr. K. van Berkel en prof.dr. J.A. van Maanen vormden samen
een prachtig team van stimulerende, altijd meedenkende begeleiders. Klaas, ik wil
je heel hartelijk danken dat je het al die jaren geleden aandurfde dit geschiedenisproject aan een wiskundige toe te vertrouwen. Nog belangrijker voor mij was dat
je dit vertrouwen (ongeacht welk onvoorzien obstakel het onderzoek telkens weer
deed stokken!) altijd hebt gehouden en me hebt weten ‘om te scholen’ tot wetenschapshistoricus. Jan, ook jou wil ik bedanken voor je vertrouwen, je schouderklopjes, je bemoedigende woorden en het af en toe ‘gewoon even bijpraten’ gedurende de hele rit. Jullie waren van begin tot eind een enorm steun.
Graag wil ik hier ook alle mensen hartelijk bedanken die in de loop der jaren
mondeling of schriftelijk hun herinneringen aan Freudenthal met mij wilden delen:
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prof.dr. F. van der Blij, prof.dr. A. Treffers, prof.dr. F.J. Keune en prof.dr. A. van
Streun. Ook dank ik veel aan prof.dr. A.W. Grootendorst, met wie ik voor zijn
dood in 2004 uitgebreid over mijn onderzoek sprak, en aan dr. Leen Streefland, die
mij in het begin van mijn onderzoek waardevolle tips gaf, maar door wiens vroegtijdig overlijden in 1998 het helaas ook niet mogelijk is hem het eindresultaat voor
te leggen. Meer waardevolle tips, nieuwe invalshoeken en ideeën kwamen van
prof.dr. J. Terwel, prof.dr. H.J.M. Bos, prof.dr. E.M. de Jager en doctoren Ed de
Moor, Marjolein Kool, Rijkje Dekker, C. de Pater, mr. B.D. van der Velden en mr.
M. Freudenthal.
De leden van de leescommissie, prof.dr. A. Treffers, prof.dr. W.E. Krul en
prof.dr. M.J. Goedhart, wil ik hartelijk danken voor hun kritische en snelle beoordeling van mijn proefschrift.
Paula Velthuys-Bechthold was met haar kennis van zaken een enorme hulp bij
mijn zoektocht in Freudenthals persoonlijk archief in Haarlem, dank je wel voor
alle koffie en bijbehorende gesprekken na de lange treinreis. Dat het fenomeen ‘kinderopvang’ naast werktijd ook waardevolle vriendschappen oplevert, bewezen
Harriët Hamstra, Marieke Nelissen en Jeannette Hendriksen: dank jullie wel voor
het lezen en corrigeren van het manuscript in de eindfase. Ook wil ik Nanette Jockinla Bastide en Ilse van Gemert graag hier bedanken voor het controleren en corrigeren van de ‘Summary’.
In de periode dat ik fysiek niet in staat was aan het onderzoek verder te werken,
hielden Djoeke van Netten en Ilse het onderzoek toch gaande door uren computerwerk van mij over te nemen. Dankzij de geweldige medische begeleiding van het
UMCG-pijnteam en met hulp en steun van (schoon)familie en goede vrienden kon ik
de draad uiteindelijk toch weer zelf oppakken, waarvoor ik iedereen ontzettend
dankbaar ben. Wiskundige en minder-wiskundige vriendinnen ver weg en dichtbij:
bedankt voor jullie onmisbare steun en meeleven in de afgelopen jaren.
Tot slot woorden van dank voor alle steun die ik kreeg van familie en schoonfamilie. Papa en mama, dankzij de van jullie geleerde discipline kon ik dit karwei afronden. Paranimfen Nanne Huiges en Ilse, fijn dat jullie die taak op jullie wilden
nemen en zo samen symbool kunnen staan voor de vereniging van ‘alfa en bèta’ tijdens mijn promotie. Mijn ouders en schoonouders bleken als oppas en logeeradressen voor de kinderen een onmisbare schakel in de combinatie van promotie en gezinsleven: dank jullie wel voor al jullie goede zorgen.
Lieve Steef, het is dankzij jou dat dit alles gelukt is. Je eindeloze geduld, begrip en vertrouwen maakten dit boek. Mats en Anna, het: “Mama, straks als je boek af is, ...”
... is nu!

