
 

 

NAWOORD 

 

Ook dit dankwoord bewijst weer dat promoveren geen eenzame aangelegenheid 

is. Tijdens het verrichten van het onderzoek voor en het schrijven van deze stu-

die heb ik op verscheidene terreinen profijt gehad van een groot aantal mensen. 

Enkelen van hen wil ik op deze plaats noemen. 

 Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn promotor prof.dr. Arie L. Molendijk. 

Als begeleider voorzag hij mijn stukken snel en accuraat van commentaar en 

mede dankzij de stimulerende gesprekken in de afgelopen jaren kreeg het proef-

schrift definitief vorm. De leden van de beoordelingscommissie, de hoogleraren 

E.H. Cossee, Y.B. Kuiper en F.A. van Lieburg, dank ik voor de kritische lezing 

van het manuscript en voor hun waardevolle opmerkingen.  

 Het plezier dat ik beleefde aan de wetenschap is mede te danken aan het 

enthousiasme waarmee veel collegae hun onderwerp benaderen. Dat ervoer ik 

buiten, maar ook binnen de Groningse Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienst-

wetenschap. De samenwerking met de leden van de wetenschappelijke staf - in 

het bijzonder van de sectie Geschiedenis van het Christendom en Liturgieweten-

schap - en de contacten met de vaste club van promovendi droegen hiertoe bij. 

De (overige) dagelijkse deelnemers aan de koffietafel wil ik hierin ook graag 

betrekken. 

 Verder dank ik Popko Muthert voor zijn kritische blik op de Nederlandse 

tekst en Alan Swanson en het Talencentrum voor hun verbeteringen in de Engel-

se samenvatting. Ook wil ik hier mijn paranimfen Jeroen Boekhoven en Herman 

Westerink danken voor hun betrokkenheid en vriendschap, en Karina Nederveen 

en mijn vader Arjen Bijleveld voor hun bereidheid om in de laatste hectische, 

afrondende maanden enkele malen op te passen. 

 Nu is de weg naar de privé-sfeer definitief ingeslagen. Ik wil hier eerst stil-

staan bij het verlies in de afgelopen jaren. Vooral het overlijden van mijn moe-

der, Bodil Hein Bijleveld, heeft een leegte achtergelaten. De voorbije periode 

kenmerkt zich echter ook door de geboorte van twee lieve kinderen. Helge en 

Line zijn met hun enthousiasme voor de kleine en grote dingen in het leven een 

voortdurende bron van vreugde die ook nog nagalmde tijdens de vele avondlijke 

uren die Hanneke en ik tegenover elkaar doorbrachten werkend aan onze proef-

schriften. Dat ik dat alles en nog meer samen met haar mag meemaken be-

schouw ik als een groot voorrecht. 




