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Nawoord	  
	  
Uiteindelijk	  heb	  ik	  langer	  gedaan	  over	  het	  schrijven	  van	  dit	  proefschrift	  dan	  ik	  van	  plan	  was.	  Wat	  
is	  er	  gebeurd?	  Om	  een	  veelgehoord	  citaat	  te	  gebruiken:	  ‘Life	  happened’.	  Mooie	  en	  minder	  mooie	  
gebeurtenissen	  bleken	  de	  afgelopen	  jaren	  niet	  altijd	  verenigbaar	  met	  de	  opperste	  concentratie	  
die	  het	  schrijven	  van	  een	  proefschrift	  soms	  vergt.	  Maar	  ik	  kan	  en	  wil	  de	  vertraging	  niet	  alleen	  
wijten	  aan	  externe	  factoren.	  Ik	  raakte	  ook	  te	  gehecht	  aan	  mijn	  bronnen,	  en	  dat	  wreekte	  zich	  
vooral	  in	  het	  laatste	  stadium	  van	  het	  schrijfproces:	  het	  adagium	  ‘kill	  your	  darlings’	  kon	  ik	  maar	  
moeilijk	  toepassen.	  Ik	  kan	  alleen	  maar	  hopen	  dat	  iets	  van	  die	  genegenheid	  is	  terug	  te	  vinden	  op	  
de	  bladzijden	  hiervoor.	  
	  
Velen	  hebben	  bijgedragen	  aan	  de	  totstandkoming	  van	  dit	  boek,	  en	  ik	  wil	  hen	  hier	  graag	  
bedanken.	  Allereerst	  ben	  ik	  veel	  verschuldigd	  aan	  mijn	  promotores	  Henk	  van	  Nierop	  en	  Paul	  
Knevel	  voor	  hun	  begeleiding	  en	  steun.	  Henk	  van	  Nierops	  enthousiasme	  voor	  de	  Opstand	  is	  
definitief	  op	  mij	  overgeslagen	  en	  Paul	  Knevel	  wist	  mij	  altijd	  weer	  bij	  te	  sturen	  als	  ik	  teveel	  
afdwaalde.	  Zonder	  hen	  zou	  ik	  hopeloos	  de	  weg	  zijn	  kwijtgeraakt.	  
	  
Voor	  meedenken,	  meelezen,	  waardevolle	  opmerkingen,	  aanvullingen	  en	  literatuurverwijzingen	  
wil	  ik	  bedanken:	  Anton	  van	  der	  Lem,	  Maartje	  van	  Gelder,	  Michiel	  van	  Groesen,	  Alastair	  Duke,	  
Monica	  Stensland,	  Sebastiaan	  Derks,	  Erika	  Kuijpers,	  Judith	  Brouwer,	  Arie	  van	  Steensel,	  Lia	  van	  
Gemert,	  Serge	  ter	  Braake,	  Jan	  Bloemendal,	  Maarten	  Hell,	  Nelleke	  Moser,	  Piet	  Verkruijsse,	  Judith	  
Pollmann,	  Marika	  Keblusek,	  Martine	  de	  Bruin,	  Geert	  Janssen,	  Hans	  Cools,	  Sjoerd	  Bijker,	  Jaco	  
Zuijderduijn,	  Pepijn	  Brandon	  en	  Anne	  Laure	  van	  Bruaene.	  Henk	  Verschoor	  las	  het	  manuscript	  
helemaal	  door	  en	  behoedde	  mij	  voor	  vele	  fouten,	  waarvoor	  ik	  hem	  zeer	  erkentelijk	  ben.	  De	  
fouten	  die	  er	  nog	  instaan,	  zijn	  geheel	  voor	  mijn	  rekening.	  	  
	  
Ik	  heb	  ontzettend	  veel	  geluk	  gehad	  terecht	  te	  zijn	  gekomen	  op	  kamer	  4.57	  van	  het	  PC	  Hoofthuis.	  
De	  bewoners	  van	  4.57	  hebben	  in	  steeds	  wisselende	  samenstellingen	  veel	  bijgedragen	  aan	  mijn	  
dagelijkse	  arbeidsvreugde.	  Erik	  Swart,	  Peter	  de	  Cauwer,	  Griet	  Vermeesch	  en	  Michiel	  van	  
Groesen	  (en	  Maartje	  van	  Gelder,	  die	  weliswaar	  niet	  op	  onze	  kamer	  zat	  maar	  er	  toch	  deel	  van	  
uitmaakte)	  waren	  in	  de	  beginperiode	  van	  mijn	  aanstelling	  zo	  aardig	  en	  behulpzaam	  dat	  ik	  mij	  
snel	  thuis	  voelde	  op	  de	  faculteit.	  Geertje	  Dekkers,	  Liesbeth	  Geevers,	  Janneke	  van	  der	  Heide,	  
Lodewijk	  Petram,	  Irena	  Ajdinovic,	  Suze	  Zijlstra,	  Marrigje	  Paijmans,	  Sabine	  Muller,	  Coen	  Wilders,	  
Josje	  Damsma	  en	  Vera	  Sýkora	  maakten	  de	  afgelopen	  jaren	  dat	  ik	  altijd	  met	  veel	  plezier	  naar	  
‘mijn	  werk’	  ging.	  De	  laatste	  drie	  wil	  ik	  nog	  eens	  extra	  bedanken	  voor	  hun	  onmisbare	  vriendschap	  
en	  steun	  in	  de	  afgelopen	  jaren.	  	  
	  
Ook	  via	  het	  Huizinga-‐instituut	  leerde	  ik	  veel	  aardige	  promovendi	  kennen.	  Ik	  wil	  vooral	  Rinske	  
Koehorst,	  Rolf	  Dreier,	  Martijn	  van	  den	  Burg,	  Vincent	  Kuitenbrouwer	  en	  Floor	  Meijer	  noemen.	  
Dank	  ook	  aan	  de	  leden	  van	  de	  AiO-‐club	  en	  van	  de	  Stavo,	  waar	  ik	  veel	  nuttige	  en	  gezellige	  
avonden	  en	  middagen	  mee	  doorbracht.	  Michel	  Reinders	  en	  David	  Onnekink	  dank	  ik	  voor	  een	  
zeer	  fijne	  extended	  samenwerking	  die	  zich	  uitstrekte	  over	  verschillende	  projecten	  en	  over	  cafés	  
en	  restaurants	  in	  Rotterdam,	  Amsterdam	  en	  Utrecht.	  
	  
Ik	  ben	  de	  leden	  van	  de	  VNC-‐projectgroep	  ‘Vroegmoderne	  publieke	  opinie.	  Patronen,	  
mechanismen	  en	  actoren	  in	  opinie-‐	  en	  besluitvormingsprocessen	  in	  de	  Noordelijke	  en	  Zuidelijke	  
Nederlanden	  in	  de	  vroegmoderne	  tijd’	  zeer	  erkentelijk	  voor	  hun	  begeleiding:	  Guido	  Marnef,	  
Hilde	  de	  Ridder-‐Symoens	  en	  Bart	  Ramakers.	  Vooral	  Arjan	  van	  Dixhoorn	  wil	  ik	  danken	  voor	  de	  
altijd	  prettige	  en	  inspirerende	  samenwerking.	  	  
	  
Zonder	  mijn	  vriendinnen	  ben	  ik	  nergens.	  Katja,	  Nora,	  Marije,	  Merel,	  Deedee,	  Neeltje,	  Anaïsa,	  
Inge,	  Mathilde,	  Julie,	  Janine,	  bedankt	  dat	  jullie	  er	  waren	  en	  zijn.	  Een	  speciaal	  woord	  van	  dank	  is	  
voor	  Deedee	  Derksen:	  zij	  las	  en	  dacht	  in	  alle	  stadia	  van	  het	  schrijven	  intensief	  met	  me	  mee.	  
Zonder	  haar	  was	  het	  me	  niet	  gelukt.	  
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Mijn	  familie	  en	  schoonfamilie	  zijn	  al	  die	  jaren	  onverminderd	  betrokken	  en	  geïnteresseerd	  
gebleven.	  Mijn	  vader	  Jaap	  Deen	  en	  mijn	  moeder	  Annemieke	  Schaap	  verdienen	  alle	  eer	  en	  dank,	  
omdat	  ze	  de	  beste	  ouders	  van	  de	  wereld	  zijn	  en	  omdat	  ze	  het	  altijd	  volkomen	  vanzelfsprekend	  
vonden	  dat	  ik	  kan	  bereiken	  wat	  ik	  wil.	  Van	  de	  weeromstuit	  ging	  ik	  daar	  soms	  zelf	  bijna	  ook	  in	  
geloven.	  Mijn	  vader	  was	  gedurende	  het	  hele	  traject	  ook	  mijn	  trouwste	  lezer.	  Bij	  mijn	  zus	  Brechje	  
kan	  ik	  altijd	  terecht	  met	  alles	  wat	  me	  bezighoudt,	  van	  de	  meest	  basale	  tot	  de	  meest	  banale	  zaken.	  
Dat	  is	  zo	  gebleven	  terwijl	  ze	  zelf	  vocht	  tegen	  een	  slopende	  ziekte.	  Dit	  boek	  draag	  ik	  op	  aan	  mijn	  
sterke,	  stoere	  grote	  zus.	  
	  
Het	  laatste	  en	  belangrijkste	  dankwoord	  is	  voor	  Sander.	  Hem	  kan	  ik	  niet	  genoeg	  bedanken:	  voor	  
zijn	  onwankelbare	  geloof	  in	  mij,	  zijn	  optimisme	  en	  bovenal	  voor	  zijn	  liefde.	  En	  natuurlijk	  ben	  ik	  
hem	  oneindig	  veel	  dank	  verschuldigd	  voor	  zijn	  rol	  in	  het	  op	  de	  wereld	  zetten	  en	  grootbrengen	  
van	  onze	  prachtige	  kinderen	  Krijn	  en	  Kieke.	  Zij	  zorgen	  ervoor	  dat	  ik	  altijd	  weer	  stevig	  en	  
gelukkig	  met	  beide	  voeten	  in	  het	  hier	  en	  nu	  land.	  
	  
Femke	  Deen	  
	  
	  
	  

	  




