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woord van dank

Ofschoon ik na mijn studie al vroeg werkzaam was in het onderwijs en 
de politiek bleef de liefde voor de geschiedenis een constante. Voor-
al de cultuurhistorische context van een democratie boeide me. Na 
met mijn publicaties in de loop van de jaren enige zijpaden te heb-
ben bewandeld op het gebied van de (partij)politieke cultuur, wekte 
het Oranjekoningschap mijn interesse. Niet omdat ‘royalty’ an sich me 
zoveel deed, maar omdat de verwevenheid van dit instituut met de 
Nederlandse samenleving me intrigreerde. Na De Oranjemythe (2001) 
schreef ik naar aanleiding van haar zilveren regeringsjubileum Beatrix. 
De kroon op de republiek (2005).

Tijdens het onderzoek voor en het schrijven van het laatste boek be-
sefte ik dat de betekenis van Oranje voor het Nederlandse natiebesef 
veel meer historisch onderzoek verdiende. Meerdere lezers onderken-
den deze aanvechting bij me, maar het was prof. James Kennedy die 
me uitdaagde er een promotieonderzoek van te maken en aanbood me 
daarbij te begeleiden. Mijn bezwaar dat een dissertatie mogelijk te wei-
nig ruimte zou laten voor een persoonlijke toonzetting, wist hij overtui-
gend te ontkrachten. De gesprekken die we naar aanleiding van het on-
derzoek vervolgens hebben gevoerd, heb ik als uiterst stimulerend en 
sympathiek ervaren. Hiervoor ben ik hem zeer erkentelijk. Mijn dank 
geldt tevens de leden van mijn promotiecommissie: prof. Mieke Aerts, 
prof. Hans Blom, prof. Niek van Sas en prof. Coen Tamse.

Uiteraard heb ik kunnen voortbouwen op het werk van en de ge-
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sprekken met de vele andere deskundigen die in het boek worden 
vermeld en die ik hiervoor dank. Een bijzonder woord van waarde-
ring heb ik voor mijn paranimfen, Arendo Joustra en Geerten Waling, 
die in hartelijke vriendschap inhoudelijk meedachten. Dank ben ik 
ook verschuldigd aan mijn goede vrienden die accepteerden dat ik 
het wegens drukte wel vaker liet afweten. Vooral dank ik mijn lieve 
man Lank, wiens geloof in mij me bergen zou doen verzetten, dus zelfs 
een dissertatie schrijven.

Tot slot draag ik dit boek op aan mijn moeder, wier liefde voor onaf-
hankelijk denken mij een voorbeeld was.




