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DANKWOORD 

 

Nu mijn proefschrift is afgerond, geef ik toe dat mijn promotor gelijk had. Herhaaldelijk 

stelde hij dat promovenda het makkelijk hebben, omdat zij zonder andere verplichtingen 

kunnen onderzoeken en schrijven. Hoewel ik steevast tegenwierp dat ik het soms zwaar had, 

wist ik heimelijk dat hij de spijker op de kop sloeg. Tijdens het verblijf in het Utrechts 

Archief waande ik mij soms maandenlang ongestoord nabij zeventiende-eeuwse Stichtenaren 

die op papier nietsvermoedend hun belevenissen met mij deelden. En de schier eindeloze 

worsteling om al het moois dat ik las in een proefschrift om te zetten, was heerlijk en 

overgetelijk. Met moeite neem ik afstand van mijn bevoorrechte positie. 

 Op voortreffelijke wijze ben ik begeleid door mijn promotors Henk van Nierop en 

Paul Knevel. Soms draaiden zij de duimschroeven stevig aan. Toen ik eens Van Nierop 

bedankte voor zijn op- en aanmerkingen vroeg hij mij met een knipoog „of ik mijn vader 

vroeger ook bedankte als hij mij een pak rammel gaf‟. Hun commentaar was kundig, grondig 

en inspirerend en droeg ertoe bij dat mijn teksten beter werden. De deur van mijn promotors 

stond altijd voor mij open en telkens toonden zij zich betrokken bij mijn vorderingen. Zonder 

hun steun had ik dit proefschrift nooit kunnen schrijven. 

 Daarnaast kon ik terugvallen op fantastische kamergenoten. Op de „Gouden Eeuw-

kamer‟ heerste een gezellige, fijne en stimulerende sfeer die mij menigmaal door moeilijke 

momenten sleepte. Door mijn kamergenoten had ik elke dag weer zin om naar mijn werk te 

gaan. Irena Ajdinović, Josje Damsma, Liesbeth Geevers, Janneke van der Heide, Lodewijk 

Petram, Vera Sykora, Lisanne Vleugels en vooral Femke Deen, bedankt! Ik ga jullie heel erg 

missen. 

 Bovendien ben ik in het bijzonder erkentelijk Johan Aalbers, Inge Broekman, Guido 

de Bruin, Sebastiaan Derks, Jeroen Duindam, Simon Groenveld, David Onnekink, Luc 

Panhuysen, Judith Pollmann, Dries Raeymaekers, Roy Timmerman, het Amsterdam Centrum 

voor de Studie van de Gouden Eeuw, het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, de leden van 

het pizza-beraad, van de Werkgroep Politieke Geschiedenis, van de vakgroep Nieuwe 

Geschiedenis en van mijn promotiecommissie. En ik dank H.M. de Koningin en de 

medewerkers van de talloze archiefinstellingen voor het mogen raadplegen van het 

bronnenmateriaal. 

 

Bovenal bedank ik mijn ouders voor het overdragen van hun enthousiasme over het verleden 

en voor hun grenzeloze liefde, steun en vertrouwen. En ik loof mijn lieve Petra, omdat zij mij 

ieder moment van mijn leven gelukkig maakt. 

 

Coen Wilders – januari 2010 


