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Verantwoording 
 
 
Mijn onderzoek naar de archieven van de Staten-Generaal heeft zich uitgestrekt over meer dan een kwart 
eeuw; het loopt als een rode draad door mijn projecten en mijn publicaties heen. In die kwart eeuw ben ik 
door zoveel vrienden, collega’s en studenten geïnspireerd en wijzer gemaakt, dat ik ze niet allemaal met 
naam en toenaam kan bedanken. Ik noem hier alleen diegenen die heel direct aan de totstandkoming van 
dit boek hebben bijgedragen. 
Mijn werk aan de Archiefschool en de Reinwardt Academie gaf mij niet de vrijheid om onafgebroken aan 
mijn onderzoek te werken. Des te belangrijker waren de onderzoeksfaciliteiten die ik daar kreeg toen dat 
nodig was. De Raad van Toezicht en de directeuren van de Archiefschool en het College van Bestuur van 
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ben ik daar erkentelijk voor. 
Dit boek is ook mogelijk gemaakt door de drie opdrachtgevers van het project Ontsluiting archieven 
Staten-Generaal (1998-2002): de Archiefschool, het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de 
Rijksarchiefdienst. Bij dit project waren niet alleen de directeuren van deze instellingen betrokken, maar 
ook een aantal enthousiaste medewerkers en relaties. Bij de Archiefschool waren dat Peter Horsman, die 
onder meer het functioneel gegevensmodel voor de database ontwierp, Susanne Neugebauer, die de 
proefdatabase inrichtte, en Anja van der Sijde, die de zakelijke kant voor haar rekening nam. Bij het ING 
waren dat Ida Nijenhuis en Guido de Bruin, respecteievelijk voorzitter en lid van de 
begeleidingscommissie. Bij de Rijksarchiefdienst waren dat Bert de Vries en Bert Looper, leden van de 
begeleidingscommissie, en Max Beekhuis. Het project leverde niet helemaal op wat zij ervan hadden 
verwacht, maar hun steun en hun kritische aandacht waren zeer waardevol. 
Vanaf 2002 had mijn onderzoek een meer solitair en incidenteel karakter. Des te belangrijker waren voor 
mij de collega’s en vrienden met wie ik mijn enthousiasme voor het onderwerp en het vak in het algemeen 
kon blijven delen. Vooral aan Eric Ketelaar, zonder wie dit boek nooit was geschreven, en Peter Horsman 
heb ik veel inspiratie en ideeën te danken. Hans Scheurkogel hoorde ook bij die collega’s en vrienden; dat 
hij geen paranimf meer kon zijn bij mijn promotie en dit boek niet meer heeft kunnen lezen is treurig. 
Dank ben ik ook verschuldigd aan Kees Zandvliet, die een voor mij onmisbare stimulans is geweest en 
nog is en die het manuscript van kritische op- en aanmerkingen heeft voorzien. 
Henny van Schie bedank ik voor zijn doortastende medewerking bij het publiceren van de inventarissen 
van de Collectie Staten-Generaal Dubbelen en de Collectie Tweede Kamer op de website van het 
Nationaal Archief. 
Tenslotte bedank ik Jacinta Coppens, met wie ik de afgelopen kwart eeuw niet alleen mijn fascinatie voor 
de Staten-Generaal, maar ook mijn leven heb gedeeld en die het manuscript heeft gecorrigeerd, en Chrissie 
en Adam, voor de morele steun. 


