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Voorwoord d 

Omm te voorkomen datje personen vergeet te bedanken die op grond van hun bij-
dragee aan het totstandkomen van deze dissertatie wel degelijk op dankbaarheid 
aanspraakk kunnen maken, kun je ervoor kiezen niemand bij naam te noemen in 
eenn voorwoord. Hoewel dat het schrijven ervan buitengewoon vergemakkelijkt 
zouu hebben, heb ik niet voor deze weg gekozen. Tijdens mijn promotieonder-
zoekk en het schrijven van mijn dissertatie heb ik van verschillende mensen ge-
vraagdd en ongevraagd advies en hulp ontvangen en ik zou het mezelf erg kwalijk 
nemenn als ik niet een aantal van hen apart zou noemen. 

Allereerstt wil ik dan mijn promotor prof. dr. Leo Noordegraaf bedanken. Niet 
alleenn voor zijn wijze raad en de uiterst scrupuleuze manier waarop hij mijn tek-
stenn van commentaar voorzag, maar ook voor de vrijheid die ik van hem heb ge-
kregenn om mijn eigen invalshoeken te kiezen. Dat het uiteindelijke resultaat zeer 
dichtt staat bij wat hij aan het begin van het - om dat vreselijke woord toch maar 
éénn keer te gebruiken - promotietraject voor ogen had, is dan ook op geen en-
kelee manier het gevolg van professorale dwang. 

Daarnaastt gaat mijn grote dankbaarheid uit naar mijn begeleider dr. Clé Les-
ger.. De bijdrage die hij aan dit proefschrift geleverd heeft, is enorm. Hoewel de 
universitairee mores niett toelaten dat hij als co-promotor kan optreden, wijzen de 
hoeveelheidd en het belang van zijn opmerkingen, inhoudelijk commentaar en 
praktischee hulp bij tal van zaken daar geenszins op. Opzet, richting en uitvoering 
vann het onderzoek zijn op buitengewone wijze door hem beïnvloed. Daarnaast 
hebbenn wij vijfjaar een kamer op het PC Hoofthuis gedeeld, en ook hieraan be-
waarr ik alleen maar prettige herinneringen. 

Watt kamergenoten betreft mag ik overigens toch niet klagen. Heel plezierig 
wass de samenwerking en het kamerdelen met mede-ESG-aio Maartje van Gelder. 
Mett haar heb ik menige inhoudelijke discussie gevoerd. Zij heeft ook het hele 
manuscriptt gelezen en van commentaar voorzien (ondanks haar verblijf in Ve-
netië!).. Bovendien hebben wij verschillende bomen opgezet over het vak in het 
algemeen,, het leven, de politiek en het carillon van de Westertoren. Voor dit al-
less wil ik haar zeer bedanken. 

Ookk mijn gelegenheidskamergenote Erika Kuijpers verdient een aparte ver-
melding.. Zij was altijd enthousiast, leverde onderzoeksmateriaal aan en las delen 
vann het manuscript in wording. Haar opmerkingen met betrekking tot presentatie 
enn schrijfstijl hebben vooral het tweede deel van deze dissertatie heel erg verbeterd. 

Vann het werk van dr. Oscar Gelderblom heb ik al in een heel vroeg stadium 
zeerr veel profijt gehad. Hij stelde mij genereus zijn onderzoeksmateriaal ter be-
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schikkingg en attendeerde mij op verschillende interessante akten en archieven. 
Ookk heeft hij zeer grote stukken van de tekst becommentarieerd. Ik heb gepro-
beerdd zijn aansporingen zeer ter harte te nemen. Uiteraard — zo wil ik bena-
drukkenn - kan alleen ikzelf, en geen van de bovengenoemden verantwoordelijk 
gesteldd worden voor de tekortkomingen van deze dissertatie. 

Doorr verschillende mensen ben ik tijdens mijn onderzoek met raad en daad ter-
zijdee gestaan. Voor op- en aanmerkingen, commentaar, ideeën en praktische 
hulpp gaat mijn dank uit naar: de organisatoren van en de deelnemers aan de 
werkgroepp vroegmoderne handelsgeschiedenis; de werkgroep bedrijfsgeschie-
denis,, de onderzoeksgroep die aanvankelijk Negotie é? Nering en later Entrepre-
neurshipneurship and institutional context in a comparative perspective heette, en het werkge-
zelschapp Migratie; aio's en stafleden van het N.W. Posthumus Instituut; Margaret 
Chotkowski;; dr. J.W. Veluwenkamp; prof. dr. M.R. Prak; Catia An tunes; Michiel 
dee Jong; dr. G. Novaky; prof. dr. A. Knotter; Odette Vlessing; Jan Lubberts; prof. 
dr.. H.M. Jolles; Thomas Fock en dr. M. Schulte Beerbühl. 

Ookk gaat mijn dank uit naar de medewerkers van de archieven en bibliothe-
kenn waarvan ik gebruik heb gemaakt, met name die van het Gemeentearchief in 
Amsterdamm en van het Stadsarchief in Antwerpen, waar dr. MJ. Marinus mij weg-
wijss maakte. Voor de vriendelijke en accurate behandeling van de productie en 
uitgavee van mijn proefschrift wil ik uitgeverij Verloren bedanken. De leden van 
dee promotiecommissie bedank ik voor de moeite die zij hebben genomen om 
mijnn manuscript te beoordelen. 

Dee afgelopen vijfjaar heb ik deel uitgemaakt van de leerstoelgroep Economische 
enn Sociale Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Hoewel ik de eerste 
jarenn nog beurspromovendus (bursaal) was, en dientengevolge door de Univer-
siteitt als student werd gezien, ben ik door de leden van mijn vakgroep vanaf het 
beginn steeds als volwaardige collega beschouwd. In de informele sfeer van de 
leerstoelgroepp heb ik me altijd zeer prettig gevoeld. 

Daarenbovenn wil ik voor de lunch- en andere tafeldiscussies, zowel over vakin-
houdelijkee als andere zaken, de - gelukkig - immer groeiende groep aio's bij de 
afdelingg Geschiedenis van de UvA en mijn mede-bestuursleden van het Overleg 
BeursPromovendii  hartelijk danken. 

Tenslottee wil ik mijn ouders, Marco, Ciaula, familie en vrienden (tot wie overi-
genss ook een aantal van de reeds genoemde namen is gaan behoren) bedanken, 
diee het onderzoek en de wording van het proefschrift altijd met interesse hebben 
gevolgd.. Hoewel hun directe inbreng misschien lastiger in woorden is te vangen 
dann in het voorafgaande, is de steun en gezelligheid die ik altijd van hen heb ge-
kregenn voor mij van niet te overschatten belang geweest. 

Amsterdam,, maart 2003 


