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Woordd van dank 

Verschillendee mensen hebben ieder op geheel eigen wijze bijgedragen aan de totstand-
komingg van dit proefschrift. In de eerste plaats een woord van dank aan mijn promo-
tor,, Piet de Rooy. Zijn even scherpzinnige als opbouwende kritiek gaf het onderzoek 
dee juiste richting en heeft bijgedragen tot het vlotte welslagen van deze onderneming. 
Hetzelfdee kan gezegd worden van de bijdrage van Willem Melching, die gedurende 
hett promotieonderzoek als begeleider optrad. Frits Boterman, Ronald Havenaar en 
Philipp van Praag Jr. namen de moeite om een eerste versie van het manuscript nauw-
gezett door te nemen en ieder vanuit hun eigen expertise van commentaar te voorzien. 
Maxx van der Stoel bleek als 'ervaringsdeskundige' tot hetzelfde bereid, ondanks zijn 
zeerr drukke bezigheden. De bijdrage van Dirk Damsma ging verder dan het becom-
mentariërenn van mijn pennenvruchten. Zijn immer positieve grondhouding en en-
thousiasmee werkte even aanstekelijk als stimulerend. 

Dee hulpvaardigheid, vriendelijkheid en interesse van 'de dames' van het IISG (Ella, 
Mieke,, Monique en Willeke) heb ik als zeer prettig ervaren. Zij maakten me niet 
alleenn wegwijs in de verschillende archieven, maar dachten ook op andere fronten 
mee.. De medewerking van het ministerie van Defensie en het ARA hebben mij even-
eenss vooruit geholpen. Cees Wiebes was zo vriendelijk mij voor het onderzoek in de 
Verenigdee Staten op weg te helpen en NWO bleek bereid voor deze 'dienstreis' de 
benodigdee financiële middelen ter beschikking te stellen. 

Tevenss ben ik verschillende mensen in mijn naaste omgeving zeer erkentelijk. Joke 
Bartt omdat zij de taalkundige verhaspelingen uit het manuscript heeft gehaald en 
Chantall  Kerssens en Steven Pemberton voor de Engelse vertaling van mijn samenvat-
ting.. Zeker niet onvermeld mag blijven dat de grenzeloze gastvrijheid van Jeannette 
Makk mij een uiterst plezierig studieverblijf in Italië heeft bezorgd. Een speciaal woord 
vann dank voor Mirrie. Hoewel zij altijd quasi-sceptisch notie heeft genomen van 'die 
historischee prietpraat', was zij in ontelbaar veel opzichten mijn even liefdevolle als 
onmisbaree steun en toeverlaat. Ten slotte wil ik al mijn vriendjes en vriendinnetjes 
bedankenn die vaak enigszins meewarig en verwonderd mijn verrichtingen hebben 
gevolgd,, maar altijd vertrouwen hebben gehad in de goede afloop. 




