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Dankwoord

Dit boek kent, zoals menig ander proefschrift, een lange geschiedenis. En hoe-
wel er vele eenzame uurtjes in dit boek zitten, heb ik het werk gelukkig nooit in
totale afzondering hoeven doen. Velen hebben mij hierbij gesteund. Bijzondere
dank ben ik verschuldigd aan mijn directe begeleiders, professor A.H. Huussen
jr., professor Klaas van Berkel en professor Pim Kooij. Zij hebben veel geduld met
mij moeten betrachten, maar zij hebben de hoop nooit opgegeven. Dank ben ik
ook verschuldigd aan professor S. Groenveld en professor A. Th. van Deursen
die binnen het onderzoeksproject Cultuurgeschiedenis van de Republiek in de zeven-
tiende eeuw de promotieplaats creëerden waaruit dit proefschrift is voortgekomen.
Die dank geldt ook deelnemers aan de studiebijeenkomsten in het kader van dat
project. Verder wil ik de deelnemers aan en organisatoren van de Posthumus-
opleiding, de leden van de Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden, de leden van
de Werkgroep Boedelbeschrijvingen en de deelnemers aan de sessies over detail-
handel en consumptie op de afgelopen twee Urban History congressen hartelijk
danken voor hun bijdrage aan het intellectuele klimaat waarbinnen dit boek kon
ontstaan. Bij een masterclass van Jan de Vries in december 2005 te Antwerpen heb
ik het kernbetoog van dit boek aan zijn kritische oordeel voor mogen leggen. Zijn
bemoedigende commentaar heeft mij zeker geholpen om dit boek eindelijk eens
af te maken. In de afrondende fase van dit proefschrift heb ik bovendien mogen
profiteren van de intellectueel inspirerende omgeving die mijn collega’s van het
Meertens Instituut mij boden.

Voor het bronnenonderzoek heb ik veel tijd doorgebracht in het Historisch
Centrum Leeuwarden. De studiezaalmedewerkers, Jan Faber, Marga ten Hoeve,
Jelle Hoekstra en René Kunst dank ik hartelijk voor de uitstekende dienstverle-
ning. Een bijzonder woord van dank geldt onder hen Klaas Zandberg die een
verblijf in Leeuwarden ook in sociaal opzicht altijd bijzonder aangenaam wist
te maken. Dat het verkeren in de wetenschappelijke gemeenschap en een pret-
tige, zoniet vriendschappelijke, sociale omgang elkaar niet uit hoeven te sluiten
bewezen ook veel van mijn collega-wetenschappers. Een aantal van hen wil ik
graag met naam noemen: Yme Kuiper, Eveline Doelman, Meindert Schroor, The-
ra Wijsenbeek, Annette de Wit, Stine Jensen en Lotte Jensen. Zij hebben allen op
een gegeven moment voor mij als klankbord gefungeerd om mijn ideeën op te
testen. Hester Dibbits en Merijn Knibbe waren bovendien zo vriendelijk om het
manuscript van hun deskundige commentaar te voorzien.

Er is uiteraard ook leven buiten de wetenschap. In de eerste plaats is er muziek,
rockmuziek van het stevige soort wel te verstaan. Een welkome afleiding van het
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DANKWOORD

wetenschappelijke werk bood altijd mijn eigen bandje Sexbomb Nagasaki. Mijn
broer Sybe en de broers Ebko en Siebe ben ik eigenlijk mijn excuses verschuldigd
omdat dit proefschrift onze rockcarrière wel wat in de weg heeft gestaan. Ook aan
mijn andere vrienden heb ik vanwege de beslommeringen van dit boek wel eens
te weinig tijd besteed. Ingrid Bulder, Maarten van Bommel, Marijke van Zuuk,
Astrid Nitrauw, Thomas van Putten, Mireille Reijs, Arie Altena, Kamiel Spoor,
Jack Jansen, Eric van Bellen en Melle van der Boon wil ik daarom hartelijk danken
voor hun begrip en morele steun.

Niet alleen aan mijn vrienden ook aan mijn familie heb ik veel steun gehad.
Mijn moeder Frieda heeft noch het begin noch de voltooiing van dit boek mee
mogen maken. Toch heeft zij door mijn historische en maatschappelijke belang-
stelling al op jonge leeftijd te stimuleren een grote invloed op dit boek gehad.
Mijn vader Tseard en zijn vrouw Japke hebben mij liefdevol onderdak verleend in
de tijd dat ik voor archiefonderzoek veel in Leeuwarden moest zijn. Hun belang-
stelling voor de voortgang van het onderzoek is mij altijd tot steun geweest. Steun
heb ik ook gekregen van de ouders van Japke, mijn ooms en tantes, de Crullen van
de ‘koude kant’ en mijn grootouders. Pake Harm, pake Siebe en beppe Geesje zijn
er helaas niet meer. Dit boek was er evenwel niet geweest als mijn grootouders
zich niet hadden beijverd voor een goede opleiding voor hun kinderen en klein-
kinderen. Dat beppe Trynke het verschijnen van dit boek nog mee mag maken
beschouw ik dan ook als een wederzijds voorrecht.

Een bijzonder woord van dank geldt mijn lieve vriendin Mirjam. Zij heeft mij
in de afgelopen jaren door dik en dun gesteund. Ook inhoudelijk heeft ze haar
sporen in dit boek achtergelaten. Met haar statistisch en methodisch inzicht is zij
namelijk ook in wetenschappelijk opzicht een belangrijk klankbord voor mij ge-
weest. Daarnaast is zij de moeder van mijn lieve dochter Esther voor wie dit proef-
schrift nog volstrekt ondergeschikt is aan een klein boekje over een nieuwsgierig
aapje. Ik hoop dat zij en ik nieuwsgierig blijven.
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