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Dankwoord
Bij het schrijven van dit proefschrift ben ik op velerlei wijze bijgestaan door een groot aantal
personen. Mijn promotor en co‐promotor, Leo Noordegraaf en Marjolein 't Hart, gaven tips,
lazen mee en daagden me uit, maar gaven me tegelijkertijd alle vrijheid zelf mijn
onderzoeksveld en ‐richting te bepalen. Ook de andere collega's bij de inmiddels ter ziele
gegane sectie Economische en Sociale Geschiedenis stonden altijd klaar voor advies of een
bemoedigend woord. Aan de Universiteit van Amsterdam vond ik daarbij een stimulerend
maar ook bijzonder gezellig academisch thuis. Ook de studenten droegen daaraan bij: hun
leergierigheid en enthousiasme werkten aanstekelijk, en niet zelden ontstonden goede
ideeën uit gesprekken en discussies tijdens de colleges. Ook heb ik veel geleerd van de
cursussen en conferenties georganiseerd door het N.W. Posthumus Instituut.
Bij mijn onderzoeksreizen naar binnen‐ en buitenlandse archieven en bibliotheken
werd ik zonder uitzondering hartelijk en enthousiast ontvangen en buitengewoon vriendelijk
geholpen. Deze reizen werden financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de
Universiteit van Amsterdam, het N.O.T.‐ en het L.E.B.‐fonds. Anthon Smidt en Shirley
Haasnoot gaven mij daarnaast beschikking over grote hoeveelheden door hen verzameld
bronmateriaal: ik ben hen daarvoor zeer erkentelijk.
Paul Moeyes, Herman de Jong, Wim Klinkert en Tom Weterings lazen dit proefschrift
geheel of gedeeltelijk door. Ook op conferenties kon ik deelstudies presenteren: ik dank een
ieder die daarop commentaar heeft gegeven.
Tijdens het laatste jaar denken en schrijven kreeg ik ook een kleine aanstelling aan
Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Collega's daar waren bijzonder geïnteresseerd en
droegen aan de lopende band interessant materiaal uit de rijke archieven en de bibliotheek
aan.
Tenslotte dank ik mijn familie en vrienden die mijn zwerftocht door de wondere
wereld van de academia altijd geamuseerd hebben aangekeken maar bovenal van harte
hebben gesteund. Maar vooral dank ik mijn vriendin Frances Tuppert, wiens grote bijdrage
aan de totstandkoming van dit boek maar een minuscule fractie is van wat zij voor de auteur
ervan betekent.
Samuël Kruizinga, 5 augustus 2011
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