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Na het afronden van het zware werk is het moment aangebroken waarop ik kan
terugkijken op het afgelegde traject en alle mensen mag bedanken die mijn reis
mogelijk en makkelijker hebben gemaakt. 

Op de eerste plaats wil ik mijn promotor en co-promotor bedanken. Henk van
Nierop stemde er in 2003 mee in mijn promotor te worden en heeft sindsdien 
toezicht gehouden op de voortgang van het onderzoek. Ik heb veel profijt gehad
van zijn aanwijzingen. Raymond Fagel versterkte het begeleidingsteam door in
een later stadium mijn co-promotor te worden, waarvoor ik hem zeer dankbaar
ben, net als voor alle hulp en inspiratie die hij mij al vanaf mijn studiejaren biedt. 

Op de tweede plaats gaat mijn dank uit naar mijn collega’s en kamergenoten.
Zij zorgden vanaf de eerste dag van mijn aanstelling voor de dagelijkse aanspraak
en steun en vooral voor zeer veel gezelligheid en vriendschap. Daarvoor wil ik
Geertje Dekkers, Lisanne Vleugels, Janneke van der Heide, Coen Wilders, Femke
Deen, Lodewijk Petram en Vera Sýkora heel hartelijk bedanken. Daarnaast bedank
ik ook graag de leden van de ‘aioclub’ in heden en verleden: Sebastiaan Derks, 
Erik Swart, Griet Vermeesch, Peter DeCauwer, Maartje van Gelder en Michiel van
Groesen voor hun kritische opmerkingen. Ook al mijn andere collega’s, evenals alle
mensen die me in de loop der jaren gezelschap hebben gehouden in archieven en
tijdens congressen bedank ik voor hun waardevolle suggesties en opmerkingen.

De Amsterdams-Leids-Utrechtse leesclub staatsvorming, ‘Stavo’, heeft de 
laatste jaren geregeld als excuus gediend voor gezellige avonden, waar onder
genot van wijn en Weber de nodige artikelen en hoofdstukken besproken werden. 
Ik dank Sjoerd Bijker, Anita Boelen, Serge ter Brake, Aart Noordzij, Justine Smithuis
en Arie van Steensel voor hun aangename gezelschap en stimulerende discussies.

Niet alleen collega’s, maar ook mijn (beta)vrienden hebben steeds mijn 
historisch onderzoekswerk gadegeslagen, meestal met steun, maar soms met 
scepsis (historici redden geen levens!). Toch krijgen Donnée Kruysdijk, Emmeline
Buddingh’, Sandra van den Thoorn en alle andere luciferi en schnollers een dikke
knuffel van me, en een biertje natuurlijk. 

Mijn dank gaat niet in de laatste plaats uit naar mijn familie. Mijn ouders
Antoon en Hanneke maakten er een goede en gezellige gewoonte van mij te
komen opzoeken wanneer ik in een buitenlands archief zat, zodat ik me nooit lang
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alleen hoefde te voelen. Maar vooral bedank ik ze voor hun grenzeloze vertrouwen
in mij en hun onvoorwaardelijke steun voor mijn keuzes. Natuurlijk bedank ik
ook mijn grote broers en zussen Freek en Marit, en Janneke en Ad, die het werk
van hun zusje altijd met veel interesse hebben gevolgd. Ik ben blij en trots dat ik
hun eindelijk mijn boek kan laten zien!

Een speciaal woord van dank bewaar ik voor Jaco Zuijderduijn. Vier jaar na
onze eerste, niet zo soepele relatie hebben wij elkaar weer teruggevonden bij de
Stavo om na onze valse start opnieuw aan ons gezamelijke leven te beginnen.
Dankzij Jaco’s schoudermassages, zijn goed getimede knuffels en de weekendjes-weg
waarmee hij mij verraste, werd het afronden van deze dissertatie een stuk 
aangenamer. Vooral de laatste loodjes werden aanzienlijk lichter dankzij Jaco’s
geduldige en onuitputtelijke steun. Dit boek is daarom ook van hem. Dank je wel,
schat, dikke kus!
LG




