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DANKWOORD D
Ditt proefschrift begon in 1992 met het kader op pagina 115 over Saint Simon en Credit
Mobilier.. Een pleidooi van Nout Wellink in april 1992 voor meer transparantie van financiële
conglomeratenn en de nieuwsgierigheid van Hans Visser naar de filosofie achter banques
d'affairess inspireerden mij tot een onderzoek in 19e eeuwse literatuur over de zin van banken en
eenn zoektocht naar het ontstaan van de moderne banken. Met de komst van Arnoud Boot naar
Amsterdamm in het voorjaar van 1993 deed de kans zich voor een uniek onderzoek te doen naar
dee rol van banken, waarbij de modernste inzichten uit de financiële intermediatie theorie konden
wordenn gecombineerd met het materiaal uit de ontstaanstijd van de huidige moderne banken. In
dee eerste plaats wil ik deze drie heren bedanken voor hun inspiratie, hun vertrouwen en de
kansenn die zij me hebben gegeven.
Hett onderzoek kreeg werkelijk vorm toen ik mijn enthousiasme kon delen met Joost Jonker, op
wienss werk een deel van dit onderzoek gebaseerd is geweest. De ervaring, kennis en vooral het
enthousiasmee van Joost Jonker op het gebied van financiële geschiedenis betekenen een
verrijkingg voor veel financieel historici in Nederland, waarvan ook ik heb mogen profiteren.
Graagg wil ik ook de bankhistorici, archivarissen en andere financieel-historisch
geïnteresseerdenn in de bankhistoricikring van Joost bedanken voor hun scherpe vragen en
suggesties.. Verder wil ik noemen Ton de Graaf (dat het ABNAMRO Historisch Archief een
voorbeeldd mag zijn voor de sector) en Ton Bannink van het Unilever Historisch Archief (wat
eenn rijkdom aan materiaal in Rotterdam én Port Sunlight).
Dee gebruikelijke verontschuldigingen aan het adres van collega's, vrienden en familie zijn ook
hierr op zijn plaats. Hoewel vrijwel elke gepromoveerde blij is met de zekerheid „dit nooit meer
tee doen", begint menig promovendus met een onterecht optimisme aan zijn dissertatie, wat een
gelukk is voor de wetenschap. Collega's, vrienden en familie zijn het onmisbare stootkussen voor
reflectie,, het delen van smart en vreugde, het bieden van wijsheid of gewoon een draai om je
oren.. Graag bedank ik mijn collega's op de VU, UvA en de NVB voor hun meedenken,
interesse,, steun, koffie-en-luisterend-oor en suggesties. Leni Hordijk voor haar standvastigheid
omm mij en andere vrouwelijke aio's perse aan boord te willen houden. Mijn vrienden en familie
voorr hun geduld, ook al begreep niemand op het laatst meer waarom ik nog door wou of
waaromm ik niet „gewoon" een datum vaststelde. Er is er één geweest die het niet had gepikt als
ikk had willen stoppen, die hemel en aarde had bewogen vanuit het principe „samen uit samen
thuis",, die cruciaal was in de beslissing om dit project toch door te zetten: Anjolein Schmeits.
Geenn woorden zijn genoeg voor Anjolein.
Dee laatsten zullen de eersten zijn, dus de laatste die ik wil bedanken is Merlijn. Hoewel een
psycholoogg me tijdig op de statistieken wees dat menig huwelijk van een promovendus strandt,
kann ik nu met trots en vol vertrouwen zeggen dat we nog een leuke tijd tegemoet zullen gaan.
Dankk aan u, beste lezer, voor uw interesse, die mij steunt. Het is een vreselijk leuk onderzoek
waarr u kennis van gaat nemen.
Amsterdam,, augustus 2000
Lindaa van Goor

