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I

Für unsere Betrachtung gibt es keinen
Unterschied zwischen vornehmen und
verächtlichen Traditionselementen. Man muß
den ganzen Bestand zusammennehmen …" E.R.
Curtius (Europäische Literatur und lateinisches
Mittelalter, Bern 1954, p. 395)

WOORD VOORAF
Bij toekenning van de subsidie voor dit dissertatieproject door de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek werd als positief aangemerkt dat
het "accent" was komen te liggen op een "historisch-descriptief onderzoek". En
daar had ik niets op tegen.
Een eerste stap op de weg naar dit proefschrift vormde mijn opwelling bij
bestudering van André Grabars 'Christian Iconography': 'als dát kunstgeschiedenis
is, dan wil ik dat studeren'. Dat dit nog mogelijk bleek en dat ik daarbij in Leiden
terecht kwam, waar de universiteitsbibliotheek tot laat open en behoorlijk
verwarmd is, waren verdere stappen op diezelfde weg. Onder die omstandigheden
kon op stookkosten thuis bespaard worden en leerde ik het boekenbestand op
diverse afdelingen van de UB goed kennen. Die eerste kennismaking met
vakliteratuur van allerlei disciplines stimuleerde en stuurde mijn onderzoekslust.
Een bijzonder hart-onder-de-riem waren de tegemoetkomende houding van
museummedewerkers in Berlijn en de werkelijke en ter zake kundige
belangstelling voor mijn thematiek van Helmut Börsch-Supan die ik ervoer tijdens
onderzoek 'vor Ort' voor mijn scriptie over het Berlijns historisch genre.
Jan van der Meer hielp mij met historisch Pools, zijn kennis van de Poolse
literatuur en lezing der 'Poolse' passages, Waldemar Deluga (Uniwersytet
Kardinała Wyszyńskiego) maakte mij wegwijs bij mijn eerste verkenning van de
onderzoeksfaciliteiten in Warschau en hielp ook nadien, Elżbieta Lewczuk
(Muzeum Narodowe, Warschau) was op afstand even hulpvaardig als ter plaatse.
Hein Ciere (Prentenkabinet, UBL) dank ik voor het afdrukken van foto's, Lucie van
Woerekom voor het scannen der afbeeldingen; Gerhard Nauta (UL) voor zijn
computertechnische assistentie en Julia Gerasimova (UL) voor haar vertaling van
Russische titels; Sven Aalten voor de zorg besteed aan de Engelse samenvatting.
Annemiek Ouwerkerk (UL) en Michael Huig waren spontaan bereid om het
manuscript kritisch te lezen en mij daarover aan de tand te voelen. Ursula de Goede
(RKD), Geralda Jurriaans (Allard Pierson Museum), Maria Goląb en Teresa
Michałowska-Barłog (Muzeum Narodowe, Poznań) hielpen bij de datering van
historische kostuums. Zofia Weiss-Nowina Konopka, vakgenote in Krakau,
verleende mij gul onderdak in haar eigen huis dat vol was met kinderen en honden
en mooie oude dingen.
Mijn ervaringen bij het onderzoek in verschillende Europese steden liepen sterk
uiteen: in bibliotheken, archieven en musea wisselden grote, soms zelfs
moederlijke of vaderlijke, behulpzaamheid met norsheid en desinteresse,
achterstanden - 'het is zoek, tja, de oorlog!' - met nauwgezetheid en efficiëntie. Een
charmante herinnering vormen de schoolboekjes voor eerste-klassertjes uit de tijd
der 'Reformkunstpädagogik' die een medewerkster van de Monacensia-bibliotheek,
op mijn telefonisch verzoek vanuit Leiden, voor mij bijeengezocht had - omdat ik
mij wilde oefenen in het Duitse gotische handschrift: en ze lagen klaar!
Soest, maart 2006
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