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Dankwoord

Bij het schrijven van dit proefschrift heb ik inspiratie en ondersteuning ondervonden
van verschillende personen. Een aantal van hen wil ik hier in het bijzonder bedanken.
In de eerste plaats mijn beide promotoren, Niek van Sas en Wyger Velema. In 2007
ontvingen zij een subsidie van NWO voor het onderzoeksproject The First Dutch
Democracy: the political world of the Batavian Republic 1795-1801, waar drie
promotieplaatsen aan verbonden waren. Ik kreeg het voorrecht om één van die
posities te vervullen.
Ik wil hen dan ook danken voor de kans die zij mij destijds boden, maar vooral
voor de wijze waarop zij mij de afgelopen jaren begeleid hebben. Met hun kritische
reflecties, wijze raad en enthousiasme hebben zij er voor gezorgd dat ik deze proeve
van bekwaamheid kon afleggen. Zij toonden zich altijd betrokken, maar zij hebben
mij ook steeds het vertrouwen gegeven dat ik dit project – dat immers ‘hun’ project
was – op mijn eigen wijze mocht en kon invullen. Voor hun vertrouwen en voor alles
dat zij mij geleerd hebben ben ik hen zeer erkentelijk.
Mijn collega’s van het Dutch Democracy-project, Joris Oddens en Erik
Jacobs, hebben bewezen dat grotere onderzoeksprojecten in de geschiedwetenschap
van meerwaarde kunnen zijn, zowel op wetenschappelijk als persoonlijk vlak. Ik heb
zeer goed en prettig met hen samengewerkt, en mogen profiteren van hun kennis en
inzichten. Dat geldt ook voor de overige collega’s van de vakgroep Geschiedenis van
de Universiteit van Amsterdam, en met name de medepromovendi. Van hen wil ik
vooral de medebewoners van kamer 462, Merel Klein, Merel Leeman, Bram Mellink
en Ivo Nieuwenhuis noemen, alsmede collega-promovendi Beerd Beukenhorst,
Samuël Kruizinga en Lodewijk Petram.
Mijn onderzoek heeft sterk geprofiteerd van de discussies met collega’s van
het Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis, de Onderzoeksschool Politieke
Geschiedenis, de Concepta Research School en de Werkgroep Achttiende Eeuw.
Stephan Klein en Mieke Aerts hebben conceptversies van hoofdstukken gelezen en
van nuttig commentaar voorzien. Annie Jourdan, Frans Grijzenhout en Ida Nijenhuis
kwamen als leden van de adviescommissie van het project met waardevolle tips en
adviezen. Ronald Kroeze, Susan Legêne, Chris Lorenz en de overige historici van de
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Vrije Universiteit hebben mij de afgelopen twee jaar als collega en kamergenoot thuis
laten voelen op een extra plek waar ik mijn onderzoek en onderwijs kon afronden.
Ik wil mijn ouders bedanken voor hun onvoorwaardelijke vertrouwen en voor
het feit dat zij mij altijd hebben aangemoedigd nieuwsgierig te zijn. Tenslotte wil ik
Karla bedanken. Liefdevol, scherpzinnig en enthousiast heeft zij dit proefschrift
helpen maken tot wat het is. Aan haar draag ik dit proefschrift op.
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