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Woord van dank

De afgelopen jaren waren rijke jaren. Zo was er de intellectuele en fysieke
vrijheid van het aio-bestaan, de terugkerende ‘historische sensatie’ bij het
graven in archieven en het spannende proces van schrijven, snoeien en
schaven dat in dit boek heeft geresulteerd. Niet minder verrijkend was de
voortdurende uitwisseling van gedachten met promotoren, mede-onder-
zoekers, kunstenaars, kunstliefhebbers, studenten en andere geïnteres-
seerden. Daarom wil ik dit boek niet besluiten zonder mijn dank uit te
spreken jegens een aantal van hen.  

Met Max Arian, Bernard Asselbergs, Sandra van Beek, Hans Blom, Carel
Blotkamp, Sjuwke Brinkgreve-Kunst, Franca Brunet de Rochebrune-van
Lier, Lili Couvée-Jampoller, Paul Dijkstra, Sonja Dwinger †, Marcha Heijs-
Boerma, Ruud van Helden, Paul Hugo ten Hoopen, Bonne ten Kate, Jonas
Knoop, Andreas Koch, Arjen de Koomen, Ype Koopmans, Gregor Lang feld,
Bas van Lier, Kurt Löb, Eva Mendlik, Pauline Micheels, Lotje Pasteuning,
Ariane de Ranitz, Job Schouten, Helen Schretlen, Wilma Schuhmacher,
Joes Segal, Jan Snijders, Harm Stevens, Jan Teeuwisse, Louk Tilanus, Willem
Vaarzon Morel, Jan Vaes, Arnold van de Velde, Co Weste rik, Constance
Wibaut en Kees Zandvliet voerde ik boei ende gesprekken over kunst en
kunstenaars tijdens en na de oorlog. Ik dank hen voor hun bereidheid om
mij te woord te staan, hun goede suggesties en het materiaal dat ik van som -
migen van hen ontving. Mijn kamergenoten op de UvA Camille Creyghton,
Caroline Drie ën huizen, Matthijs Jonker, Ammeke Kateman, Tamara van
Kessel, Rou miana Popova, Anne miek Recourt en Durkje van der Wal wa-
ren uitstekend gezelschap. Het was fijn om het wel en wee van het promo-
veren met deze ‘lotgenoten’ te kunnen delen. Bij de vakgroep Cultuur -
geschiedenis van Europa, waaraan ik sinds zes jaar als docent verbonden
ben, heb ik mij steeds thuisgevoeld. Mijn collega’s, in het bijzonder Bert
van de Roemer en Hanneke Ronnes, hebben mij altijd met raad en daad
terzijde gestaan. Ellinoor Bergvelt noem ik omdat zij al die jaren zorgvul-
dig over mijn onderwijsrooster waakte, waardoor het proefschriftboemel-
tje niet al te veel achterop raakte bij de immer voortrazende onderwijs-
trein. Barbara Beckers, Pieter de Bruijn, Froukje Demant, David Duin dam,
Laurie Faro, Liesbeth Hoeven, Inge Melchior, Iris van Ooijen, Ilse Raaij -
makers, Geerte Savenije en Erik Somers, allen medepromovendi van 
de onderzoeksgroep Netwerk Herinnerings cul tuur, leverden waardevolle
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com mentaren op hoofdstukken. Waardevol waren ook de bijeenkomsten
van de door mijn promotoren Frank van Vree en Rob van der Laarse opge-
zette onderzoeksgroep Dyna miek van de Herinnering. Charlotte van Rap -
pard schonk mij in 2007 een kop thee in haar serre in Amsterdam-Zuid en
bracht mij en passant op het spoor van mijn co-promotor Rob van der Laarse.
Letterlijk en figuurlijk opende zij deuren voor mij. Fransje Kuyvenhoven
dank ik voor haar jarenlange ondersteuning in velerlei opzicht. Ik ben
haar, Corjo Jansen, Jelle Jansen, Egbert Wesselink en Lisanne Mathijssen
erkentelijk voor het lezen van het manuscript. Laatstgenoemde, mijn en-
thousiaste redactrice bij Uitgeverij Prometheus•Bert Bakker, zorgde er-
voor dat mijn manus cript werd omgewerkt tot de fraaie handelsuitgave
die u in handen hebt. Rob van Ginkel, Marlite Halbertsma, Bram Kempers,
Ype Koopmans en Peter Ro mijn dank ik voor de tijd en aandacht die zij aan
dit proefschrift besteedden als leden van de promotiecommissie. Ik zie er-
naar uit om er op 28maart a.s. met hen van gedachten over te wisselen.
Gelukkig mag dat met mijn twee dierbare vriendinnen en paranimfen
Josien Haan en Carolijn Kuipers aan mijn zijde. Aan Carolijn heb ik bo-
vendien te danken dat de summary in de  wetenschappelijke editie in vlek-
keloos Engels is  geschreven. Mijn co-promotor Rob van der Laarse zette
dit onderzoeksproject in gang en was een onmisbare steun bij het schrij-
ven van het promotievoorstel. Met zijn originele, prikkelende perspectief
op geschiedenis en geschiedschrijving bracht hij breedte in mijn verhaal.
Mijn promotor Frank van Vree was een promotor in de meest letterlijke
zin van het woord: altijd even betrokken, scherp, secuur en energiek was
hij de stuwende kracht achter dit proefschrift. Mijn geliefde Jelle Jansen
dank ik niet alleen voor zijn inhoude lijke bijdrage aan dit boek, maar ook
voor zijn humor, zijn relativeringsvermogen en niet te vergeten de vele
maaltijden die hij bereidde terwijl ik mij onledig hield met ‘het verplaat-
sen van punten en komma’s’. Ede Jansen, wat is het prachtig dat je er bent;
het is symbolisch dat jij er toch eerder was dan dit proefschrift. Ik besluit
met mijn ouders Egbert Wesselink en Claartje Wesselink-Brenning, aan
wie ik zoveel te danken heb. Aan hen draag ik dit boek op.   

Claartje Wesselink
Amsterdam, december 2013
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