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WoordWoord vooraf 

Hett verschil tussen alfa en bèta is het verschil tussen het grote gebaar en de kleine 
waarheid.. Zo ervoer ik de cultuurverandering toen ik na een studie geschiedenis door 
eenn speling van het lot terechtkwam op het Instituut voor Theoretische Fysica van de 
UvA.. Met mijn historische studievrienden placht ik nachtenlang de ene na de andere 
blauwdrukk voor alle wereldproblematiek over tafel te schuiven, met mijn fysische 
collega'ss lunchte ik kalm discussiërend over de klemtoonregels van het Russisch, de 
exactee samenstelling van het zenuwgas Sarin, of het precieze verloop van de 
grenslijnn van Mongolië. Alfa's bezitten de arrogantie en meeslependheid van de 
intellectueel,, bèta's tonen de bescheidenheid van iemand die weet dat waarheid altijd 
buitenn zijn verschiet zal blijven. 

Datt ik als historicus de afgelopen vier jaar op het Instituut voor Theoretische Fysica 
hebb doorgebracht, hangt samen met het feit dat mijn promotor prof. dr. Anne Kox 
daarr is gestationeerd. De zou tot hem de woorden kunnen herhalen die J. Geest 99 
jaarr geleden sprak tot Zeeman: 'Ik beschouw het als een voorrecht de eerste te 
mogenn zijn die, U als Promotor begroetende, U een proefschrift kan aanbieden dat 
zichh beweegt op het gebied, waaraan Uwe onderzoekingen een nieuwe en hooge 
belangrijkheidd hebben geschonken'. De heb een promotor gehad die me enerzijds op 
eenn bijna laconieke wijze het vertrouwen gaf om mijn eigen pad te banen. Anderzijds 
bekommerdee hij zich ook over mij bij zaken die het promotie-onderzoek in enge zin 
ontstegen. . 

Dee was de afgelopen vier jaar een enigszins vreemde eend in de bijt van fysici op het 
Instituutt voor Theoretische Fysica en ik ben dankbaar voor de welwillendheid 
waarmeee ik in hun midden ben opgenomen. Aanvankelijk was ik nogal geïntimideerd 
wanneerr ze in voor mij volledig abracadabra over natuurkunde spraken, tot ik 
gaandewegg - en tot mijn opluchting - ontdekte dat ze vaak ook maar in beperkte mate 
wetenn waarmee vakbroeders zich bezighouden. De ben mij steeds meer op mijn 
gemakk gaan voelen op het Instituut en zal met warme herinneringen terugdenken aan 
dee tijd die ik er heb doorgebracht. 

Dee heb dankbaar geprofiteerd van de expertise van mijn fysische collega's. 
Hunn hulp is voor mij van grote waarde geweest. In het bijzonder wil ik Mischa Sallé 
enn Jeroen van Dongen noemen die delen van mijn proefschrift nauwgezet hebben 
bekeken.. We zijn inmiddels meer dan collega's en ik hoop dat onze vriendschap zich 
ookk in toekomst staande zal houden. 

Vann historische zijde gaat mijn dank in de eerste plaats uit naar Janneke 
Hermans.. Zij heeft misschien wel meer dan enig ander mijn werk gelezen en van 
commentaarr voorzien en ik hoop dat ik hetzelfde voor haar kan doen als haar 
promotie-arbeidd haar (pennenvruchten gaat afwerpen. Een andere studievriend die 
meegeholpenn heeft dit project tot een goed einde te brengen is Gerard Marlet. De blijf 
hett opmerkelijk vinden dat mensen die (ogenschijnlijk) zoveel verschillen als hij en 
ik,, zulke gelijkgestemde denkwijzen hebben. Juist daarom was hij de geijkte persoon 
omm zich over de structuur en de hoofdlijn van de tekst te buigen. Zijn intensieve 
werkk aan de 'prelude' van dit proefschrift is essentieel geweest. De hoop dat we in de 
toekomstt weer eens zullen samenwerken. De ben ook blij met de opmerkingen van 
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historicus-ondernemer-politicuss dr. Rutger Zwart. Met name tijdens ons werk aan 
HetHet brein van Bolkestein heb ik veel geleerd op het gebied van schrijfvaardigheid, 
maarr ook bij deze studie heb ik geprofiteerd van zijn taalgevoel en pragmatisme. 
Angeliquee Braspenning heeft me met haar ontnuchterende nuchterheid 
meerdermalenn behoed voor ingewikkelde of hoogdravende dwalingen. Met frisse 
tegenzinn zette zij zich aan het lezen, terwijl ik als tegenprestatie de vaat deed. Onze 
dochterr Amy heeft ook haar bijdrage geleverd aan de tijdige totstandkoming van 
dezee studie door netjes te wachten met haar geboorte tot na de deadline van het 
manuscriptt Waarvoor mijn dank. 

Tussenn manuscript en boek lag nog een hoop werk. De bedank de opa's en 
oma'ss van Amy voor de keren dat ze vanuit Breda naar Amsterdam zijn gekomen om 
opp te passen. 

Bijzonderr vond ik de gesprekken met dr. J.P.J. Michels over zijn vader -
eenn van de hoofdrolspelers in dit boek. Ik ben hem ook erkentelijk voor zijn 
commentaarr op het manuscript. 

Mett nadruk gaat mijn waardering ook uit naar dr. Péjé Knegtmans, voor de 
diepgaandee wijze waarop hij mijn werk heeft bestudeerd en voor de dingen die hij 
daarnaastt voor mij heeft gedaan. Ook dr .Frans van Lunteren heeft meer gedaan dan 
vann een commissielid mag worden verwacht. De ben blij dat ik mijn voordeel heb 
kunnenn doen met zijn opmerkingen.Tot slotte gaat mijn dank uit naar Waldo 
Molendijkk en - wederom - Mischa Sallé voor de informatietechnische bijstand. 

Ditt project werd geïnitieerd en bekostigd door het Zeemanfonds en het 
NWO.. Ik wil het Fonds en de Nederlandse belastingbetaler bedanken voor het feit 
datt ze mij de kans hebben gegeven om middels dit prachtige project mijn horizon te 
verbreden.. Ik hoop het in mij gestelde vertrouwen niet te hebben beschaamd. 

Amsterdam,, 31 augustus 2001 

Vann dit boek verschijnt begin 2002 een handelseditie bij uitgeverij Verloren. Daarin 
zall  een index zijn opgenomen. 
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