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Dankwoord Dankwoord 

Hett werken aan deze biografie was een fantastische onderneming, die ik 
hebb beleefd als een reis door de tijd en een bijna persoonlijke kennisma-
kingg met de hoofdpersoon. 

Ikk ben veel mensen dank verschuldigd voor hun bijdrage aan het on-
derzoek.. De families Philips, Otten en Van Riemsdijk verdienen lof voor 
hunn openheid, ook over gevoelige kwesties. Paul Otten, de beheerder 
vann het familiearchief, was niet alleen zeer behulpzaam, hij en zijn echt-
genotee toonden zich ook nog eens enorm gastvrij. Het Philips-concern 
liett mij ruimhartig toe tot het bedrijfsarchief en gaf archivaris Jan Pau-
lussenn de ruimte veel tijd in dit project te steken. Deze vond geen moeite 
tee veel, dacht intensief en enthousiast mee, kwam voortdurend met 
nieuww materiaal, was een stevige discussiepartner en hield ook bij me-
ningsverschill  een open geest. Philips' historicus Ivo Blanken leverde be-
langwekkendee commentaren en suggesties bij mijn onderzoeksopzet. 

Machiell  van Zanten, die mij al tien jaar bij mijn research terzijde 
staat,, was ook nu weer paraat. Mij n voormalige klasgenoten Rob Jansen 
enn Frans Peters hielpen mij aan nadere informatie over de bipolaire 
stoornis.. Viktor Frölke ontving mij zeer hartelijk in zijn woning in New 
York,, toen ik daar op locatiebezoek was. Hetzelfde geldt voor de familie 
Stephenn Day in het nabijgelegen Larchmont, en voor mijn vrienden 
Rogerr en Carine de Bree in Oxshott bij Londen. Louis Wesseling ver-
staatt de kunst van het aanmoedigen. 

Ikk dank het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) en het Fonds voor 
Bijzonderee Journalistieke Projecten voor hun financiële steun en hun 
vertrouwen. . 

Eenn bijzonder aspect is dat gaandeweg de gedachte van een promotie 
ontstond.. Toen ik daarover Hans Blom raadpleegde, die als voorzitter 
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vann de biografieëncommissie van het PBC meelas, heeft hij mij direct 
voluitt gesteund. Bovendien bleek hij bereid mijn promotor te zijn. Tot 
mijnn vreugde. Hoe drukbezet ook, hij reageerde steeds zeer snel op mijn 
vragenn en conceptteksten. Zijn vertrouwen in de afloop, zijn bemoedi-
gingenn — en op enkele momenten zijn nuchterheid - hebben veel bete-
kend. . 

Veruitt de meeste dank verdienen zes geweldige vrouwen in mijn fa-
milie-- en vriendenkring: Margreet, Maria, Marie (Zus), Rosalie, Rosa-
lie(tje)) en natuurlijk Sonja. Aan hen draag ik dit boek op. 

MarcelMarcel Metze 
Ooy,Ooy, ï juni 2004 
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