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Woordd vooraf 

Bijj  het verrichten van het onderzoek en het schrijven van dit boek heb ik hulp 
gehadd van veel mensen. Een aantal wil ik op deze plaats speciaal bedanken. De 
mogelijkheidd om binnen het door NWO gefinancierde programma Cultuuigeschie-
deniss van de Republiek in de zeventiende eeuw bij de vakgroep Nieuwe en Theoretische Ge-
schiedeniss van de UvA onderzoek te doen naar 'Vrouwen in Leiden', greep ik 
mett beide handen aan. Mijn gretigheid nam niet af. Maar ik realiseerde me wel 
datdat tijd en handelbaarheid vroegen om afbakening. Ik heb, zoals de lezer van de 
titell  van dit boek heeft begrepen, het onderwerp van mijn onderzoek enigszins 
aangepast. . 

Inn mijn keuze voor de invulling van het onderzoeksvoorstel heeft mijn bege-
leiderr en promotor Henk van Nierop mij steeds gesteund. Henk hield vertrou-
wenn in een goede afloop van het project, wanneer ik dat soms verloor. Zijn kri-
tischee commentaar en enthousiaste begeleiding waren bijzonder inspirerend. 
Ikk heb veel van hem geleerd. 

Dee gesprekken die ik met Hans Blom, Gabrielle Dorren, Marjolein 't Hart, Els 
Kloekk en Paul Knevel voerde over de opzet van mijn onderzoek, waren zeer 
waardevol,, evenals de tips die ik kreeg van Leo Noordegraaf en Thera Wijsen-
beek.. De meeste gegevens die ten grondslag üggen aan dit onderzoek verzamel-
dee ik in Leiden, waarbij de medewerkers van het gemeentearchief me behulp-
zaamm zijn geweest. Zojuist gevonden gegevens kon ik voorleggen aan Aries van 
Meeterenn die mij ook het delen in de archiefvondsten van zijn eigen onderzoek. 

Nuttigee kritiek en suggesties kreeg ik van promovendi en docenten van het 
Huizingaa Instituut. Aan de onderzoekers van het Republiek-project en aan de 
ledenn van de Amsterdamse 'Aio-dub' kon ik mijn onderzoeksresultaten presen-
teren.. Aan hun aanwijzingen en commentaar heb ik veel gehad. De discussies 
mett (bestuurs) leden van de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmo-
dernee Tijd waren leerzaam en leuk. Yvonne Bleyerveld en Annelies de Jeu gaven 
mee tips vanuit hun disciplines, de kunstgeschiedenis en neerlandistiek en met 
Dinii  Helmers voerde ik stimulerende gesprekken over het vak. 

Verschillendee mensen lazen hoofdstukken in de maak. Marjolein 't Hart en 
Elss Kloek gaven deskundig commentaar evenals Hilde van Wijngaarden, wier 
hulpp en betrokkenheid van begin tot eind, op alle fronten, voor mij erg belang-
rijkk is geweest. Maurits Schmidt en Tialda Sikkema boden een welkome frisse 
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blik.. Ann Doherty hielp mij met de summary. 
Vriendenn en familie toonden al die jaren belangstelling. Maurits, Marleen en 

Abeltjee boden steun en afleiding buiten de stad. Ivo las mijn teksten die ik nog 
niett aan anderen durfde te laten zien en hielp me met proeven en plaatjes. Meer 
nogg dan zijn dubbele deskundigheid waardeer ik zijn aanmoediging en geduld. 
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