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VOORWOORD 

Bij een werk als dit is de auteur dank verschuldigd aan velen. Dat geldt te meet als 
het op langere termijn en met tussenpozen tot stand is gekomen. 

Allereerst geldt mijn dank mijn promotoren, prof.dr. J.C.H. Blom en prof.dr. 
M.C.Brands. 

Onmisbaar was de medewerking van de verschillende instituten en archieven. 
Van speciaal belang was de gastvrijheid die ik indertijd heb genoten in het Alge
meen Rijksarchief in Noord-Brabant. Verder noem ik hier slechts het voor een on
derwerp als dit unieke Rijks/Nationaal Instituut voor Oorlogsdocumentatie en 
het Algemeen Rijksarchief. 

De bereidheid van van velen tot inzage in persoonlijke archieven is veel waard 
geweest, met name dank ik de families De Quay en Einthoven. 

Behalve de in de bronnenopgave genoemde uitgebreide vraaggesprekken heb- -f \-
ben in kortere, informele gesprekken vele getuigen, meer dan eens spontaan, hun 
herinneringen aan de beschreven periode aan mij willen meedelen. 

In de omgeving van mijn dagelijks werk heb ik op verschillende manieren ge
profiteerd van de sfeer in de leerstoelgroepen Nieuwe, Nieuwste en Nederlandse 
geschiedenis. Daarbij voegde zich sinds enige tijd het volwassen geworden On
derwijsinstituut voor Geschiedenis en Regiostudies van de Faculteit der Geestes
wetenschappen. 

Van de velen die ik dank ben verschuldigd kan ik slechts enkelen met name noe
men: H.M.Beliën, R.Havenaar, S.Krol-Brand, W.Melching, H.Roelfsema, P.de 
Rooy, J.Talsma, J.Vriens. Verheugd ben ik over de belangstellingvan mijn ouders, 
M.E.tenHave-BlankenbergenJ.tenHave. 

Floris, Clara en Elisabeth hebben mij gestimuleerd door er te zijn en door hun, 
soms meewarige, begrip voor het "weer aan het werk zijn" van hun vader. Titi, ik 
houd het hier kort, haar ben ik er uit mijn hart dankbaar voor dat dit boek zowel 
ondanks, als dankzij haar tot stand is gekomen. 
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