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Woordd Vooraf 

Kenn proefschrift vormt de neerslag van jaren studie -en schrijfwerk. In die periode 

hebb ik veel geleerd. Waar de geschreven wijsheid vandaan komt, kan de lezer in de 

bibliografiee terugvinden. Maar belangrijker dan manuscripten en boeken zijn 

mensen.. Zij droegen hun enthousiasme op me over, ze hebben me aangespoord en 

zonodigg ook vermaand. Zonder hun hulp had ik dit boek niet geschreven. 

Raymondd Van Uytven en Waker Prevenier hebben me vertrouwd gemaakt 

mett het historisch ambacht. Zoals uit het thema en de gekozen onderzoeks-

methodee voor dit proefschrift blijkt , ben ik hen nog steeds schatplichtig. Paul 

Janssenss liet me de lange lij n in de adelsgeschiedenis zien. Aan het Kuropecs Uni-

versitairr Instituut in Florence werd ik begeleid door Franco Angiolmi en Gérard 

Delille.. Zij brachten me in contact met internationale literatuur. Onder hun impuls 

kregenn de contouren van deze studie gestalte. 

Al ss geen ander daagt Henk van Nierop promovendi uit het beste van 

zichzelff  te tonen. Sinds onze eerste gesprek, in november 1992, heeft hij als inspi-

ratorr en aanjager van dit boek gefungeerd. Aan zijn tussenkomst dank ik ook de 

promotiebeurss die de toenmalige Faculteit der Letteren van de UvA mij in het 

voorjaarr van 1996 aanbood. Zijn streven om Amsterdamse leesbaarheid te paren 

aann Gents positivisme, heb ik ervaren als een verrijking. Op dezelfde dag dat ik 

Henkk van Nierop voor het eerst ontmoette, had ik tevens een gesprek met Wim 

Blockmans.. Tijdens daaropvolgende jaren bleef ook hij steeds betrokken bij het 

onderzoek,, eerst vanuit de achtergrond, de laatste maanden van zeer nabij. 

Samenn met Thimo de Nij s beleefde ik tal van Florentijnse avonturen. Hem 

inn Leiden terug te vinden als collega, is voor mij een bron van groot plezier. Louis 

Sickingg leerde ik kennen in het Brusselse archief. Tijdens de daaropvolgende jaren 

raaktenn we nooit uitgepraat over onze projecten. Ook vanuit Luxemburg blijf t 

Louiss een aanjager van ideeën. Met Mano Damen deel ik een voorliefde voor de 

prosopografie.. We schreven, lange tijd zonder het van elkaar te weten, later steeds 

vakerr met elkaar overleggend, heel verwante maar toch verschillende boeken. 

Antheunn Janse las het hele manuscript en voorzag het van commentaar. Zijn 

trefzekeree opmerkingen en raadgevingen heb ik ter harte genomen. 

Hermann Beken en Monique van Hoogstraten verzonnen na leder tijdelijk 

baantjee weer een nieuwe klus voor me, zodat ik het hoofd weer even boven water 

konn houden. Bovendien bracht Herman me bij hoe je een geslaagd college geeft. 



8 8 HANSS COOLS 

Verderr speelden twee informele netwerken een belangrijke rol in mijn 

levenn tijdens de afgelopen jaren. Bij mijn aankomst in Amsterdam kende ik er haast 

niemand.. De leden van de AlO-club namen me meteen in hun midden op. Mede 

dankzijj  hen voelde ik me al snel thuis in die stad. In Antwerpen miste ik intussen 

menigee bijeenkomst van de "Vrienden van den Twee' in Café de Herk. Toch bleef 

ikk er altijd welkom voor Bollekes en leek het alsof ik nooit was weggeweest. 

Mane-Charlottee vroeg zelden naar de stand van het proefschrift. Mijn 

standaardantwoordd luidde immers twee jaar lang: "Het is bijna af, echt waar." 

Hiermeee nam zij vrede. Om dit teken van liefde en om al die andere dingen ben ik 

haarr grote dank verschuldigd. 

Mij nn laatste woorden van dank gaan naar mijn zus, Martine, en mijn 

moeder,, Yvette. Nadat mijn vader ons was ontvallen, groeide ik op tussen deze 

vrouwen.. Ik heb hen altijd bewonderd om hun doorzettingsvermogen, ik wist me 

gedragenn door hun solidariteit. Mijn moeder bood Martine en mij met alleen de 

kanss om te studeren, ze liet ons ook de ruimte om ons te ontplooien. 

Denn Haag, april 2000 


