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Woord vooraf

‘Hou het simpel’, zei Leo Noordegraaf toen ik hem in maart 2005 belde met de mede-
deling dat ik van plan was mijn promotieonderzoek af te ronden. Eerst zien dan ge-
loven, had misschien meer voor de hand gelegen. Want hij was het die mij in 1989 als 
assistent in opleiding in staat stelde mijn onderzoek te beginnen en mij vier jaar later, 
voordat het finale manuscript op tafel lag, naar het CBS zag vertrekken en sindsdien 
geen tekstversies meer had gezien. Ik ben Leo en met hem de Universiteit van Amster-
dam en het Tinbergen Instituut dankbaar voor de ruimte die zij boden voor mijn zelf-
ontplooiing. Eenmaal werkzaam bij het CBS legde Geert Bruinooge het fundament 
voor de afronding van dit boek. Ik voorzag hem van een keurig plan. Hij verleende mij 
daarop een speciale studiefaciliteit en stelde mij zo in staat los te komen uit de voor 
een buitenpromovendus onheilspellende driehoek van werk, sociaal leven en actieve 
levenskunst. Ik prijs me gelukkig dat Geert mij ruim de tijd heeft geboden. 

Dat de materie veel tijd vergde, ervoer in deze periode vooral Marjolein ’t Hart. Zij 
las als co-promotor als eerste de niet altijd even eenvoudige teksten en nam die daarna 
opgewekt met me door. Behalve voor het kritische en stimulerende tekstcommentaar 
ben ik haar ook zeer erkentelijk voor haar onvermoeibare inzet, haar aanstekelijke en-
thousiasme en het vele voor mij onzichtbare regelwerk, waaronder de contacten met 
de promotiecommissieleden – Clé Lesger, Hans Vissser, Herman van der Wee, Peter 
Spufford en Joost Jonker – die ik bij deze wil danken voor hun bereidwilligheid. Henk 
van Nierop dank ik voor zijn even moeilijke als voortreffelijke facultaire hordeloop. 

Ronald van der Bie en Joost Jonker namen eveneens de volledige tekst van het proef-
schrift nauwgezet door. Ze behoedden me voor vele fouten in taal en inhoud die soms, 
na hun correcties, gelijk op leken te lopen met het aantal zinnen. Met chirurgische 
precisie brachten ze meer balans aan, voorkwamen daarmee een slachting en lieten een 
boek over om de credits voor te nemen. 

In de periode waarin het manuscript definitief vorm kreeg, had ik het voorrecht in con-
tact te komen met Stephen Quinn en Wil Roberds, die, elke keer weer als ze vanuit Dallas 
en Atlanta naar Amsterdam kwamen mij weer een spiegel van bezieling, bescheidenheid 
en prettige intellectuele onzekerheid voorhielden. Ik wil beiden zeer bedanken voor 
een cruciaal eureka-moment en natuurlijk voor de dataset die ze beschikbaar stelden. 
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6  woord vooraf

Er waren geen data geweest en ook geen boek als ik niet uitvoerig het bronnenmateriaal 
had kunnen raadplegen in het Amsterdamse stadsarchief en het IISG, twee hooibergen 
waaruit de medewerkers onvermoeibaar de vele spelden bleven aandragen. Co Seegers, 
Albert Scheffer, Bert Westera en Wilma Gijsbers ben ik dankbaar voor het feit dat ze me 
attendeerden op archiefstukken die ik anders wellicht niet op het spoor was gekomen. 

Sommigen zijn zich misschien niet bewust van het feit dat ze me hulp boden bij het 
schrijven van dit boek, wat ik als een duursportprestatie heb ervaren. Een goed gevoel 
en een plek van rust waren daarbij essentieel. De tijd die ik op zondagochtend op de 
racefiets heb doorgebracht heeft mij dan ook de beste ideeën opgeleverd. Ik ga niet zo-
ver door te claimen dat mijn lichaam een eigen verstand heeft, als het ware zelf denkt, 
maar ik ben de heren van de Fietsband uit Linschoten dankbaar voor de keren dat ik een 
basale zintuiglijkheid ervoer bij het fysiek diepgaan – de momenten waarop vele vra-
gen en ideeën veelal ongevraagd en onverwacht ontstonden – en bij de keren dat ik blij 
werd van ogenschijnlijk banale zaken als koffie met appelgebak, bier met frites en veel 
humor, per slot van rekening de hoogste vorm van intelligentie. Wielrennen is inder-
daad spirituele amfetamine. Medegebruiker Lex van Almelo wil ik danken voor het aan-
horen van mijn schrijfperikelen, zijn adviezen, het nauwgezet corrigeren van de druk-
proeven en de fouten die hij vond. Alle fouten die toch nog in dit boek voorkomen zijn 
uiteraard voor mijn rekening. Ik had het geluk dat Lieneke Hoeksma mijn summa-
ry wilde vertalen en een deadline geen probleem vond. Mariël Lam gaf de uitnodiging 
vorm, waarvoor mijn dank. Dankzij uitgeverij Verloren is het boek bijtijds gereed. Ik 
dank Thys Verloren en Anja van Leusden en vooral de onverdroten Patricia Harsevoort. 

Met snelheid werd ik tijdens mijn onderzoek ingehaald door de actualiteit. Voor 
een historicus is dat misschien en gebruikelijker dan men zou denken. Toch heb ik 
het als bijzonder ervaren dat de Amsterdamse financiële wereld in de Gouden Eeuw, 
een onderwerp en periode die bij het begin van mijn onderzoek vreemd en ver weg le-
ken, plotseling, door het uitbreken van de financiële crisis in 2008 en de latere eurocri-
sis scherp in beeld kwamen. 

Als bijzonder heb ik ook het opgroeien van Lisa en Willem ervaren. Ze waren nog 
niet geboren toen ik aan het onderzoek begon. Tijdens de afronding echter legden ze 
me met gerichte vragen het vuur aan de schenen: ‘Denk je dat veel mensen snappen 
wat je schrijft? Hoeveel mensen kopen je boek? Wat hebben we eigenlijk aan jouw on-
derzoek?’ Met dit boek heb ik een deel van het complexe monetaire verleden van Am-
sterdam in de vingers proberen te krijgen. Ik hoop dat ik die complexiteit recht heb 
gedaan. Ik schreef dit boek voor mijn plezier en ik hoop dat degenen die het lezen het-
zelfde beleven. Jammer genoeg kunnen mijn ouders het niet meer lezen, maar, ‘her-
denkend wat mijn hart verloren heeft’, om met de dichter De Mérode te spreken, vind 
ik meer dan vrede in de levenskunst die ik dankzij Roos niet heb verleerd. Zij zorgde 
met regelmaat voor én voldoende afleiding, waardoor ik niet enkel met mijn onderzoek 
bezig was, én voor grenzeloze steun, waardoor ik verstoken ben gebleven van een gees-
telijke hongerklop. Zij was cruciaal. Zonder haar was dit boek niet tot stand gekomen.

Maar bovenal schonk ze tussen start en afronding het leven aan onze twee prachtige 
kinderen Lisa en Willem. Aan hen draag ik dit boek op. 
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