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MET DANK AAN… 
 
 
Als ‘Erkend Extern Promovendus’ was ik voorbereid op vele jaren van eenzaam geploeter 
aan mijn eigen keukentafel en in donkere archiefkelders. Niets bleek minder waar. Tijdens 
de vier jaar van dit onderzoek ben ik omringd geweest en aangemoedigd door tal van 
mensen, die allemaal hun eigen kijk hadden op mijn onderzoek en zijn protagonist. 
 De hartverwarmende ontvangst door Johannes Houwink ten Cate na vijftien jaar 
wetenschappelijke stilte van mijn kant was indrukwekkend en onvergetelijk. Zijn 
begeleiding van het onderzoek als promotor was kritisch en inspirerend, evenals die van 
copromotor Peter Romijn. Tobie Goedewaagen en An Goedewaagen-Beerman lieten mij 
ruimhartig en met warmte binnen in hun leven en familiegeschiedenis. Mijn bijzondere 
dank gaat uit naar hen vieren; zonder hen was dit boek er niet gekomen. 
 Marjan Schwegman stond toe dat ik vier jaar lang bivakkeerde in wat ‘het torentje’ van 
het NIOD is gaan heten, en liet me meegenieten van het vele waardevols dat het NIOD te 
bieden heeft. Behalve aan haar ben ik dank verschuldigd aan alle (ex-)medewerkers van het 
NIOD die mij in hun midden opnamen, in het bijzonder Gerard Aalders, Jaap Cohen, Josje 
Damsma, Bram Enning, Femke Jacobs, Monique van Kessel, Conny Kristel, Ay Mei Li, Petra 
Links, Marije Plomp, Mariëtte van Selm, Ismee Tames, Hans de Vries en Dikus Waanders. 
 Erik Voermans liep voor het orkest uit als de aangever van het promotieplan. Bart 
Labuschagne deelde zijn scherpzinnig inzicht in de wereld van de filosofie met me, Edwin 
Klijn zijn vondsten uit het NSB-archief en Colet van der Ven haar fascinatie voor het Kwaad. 
 En dan waren er de vele helpende handen: Sjoerd van Faassen van het Letterkundig 
Museum die me hielp bij de zoektocht naar de relatie tussen Roland Holst en 
Goedewaagen, Petra Weiß van het Deutsches Literaturarchiv Marbach die intensief 
speurwerk verrichtte naar Goedewaagens Duitse vrienden, Fred Reurs van het NIOD in zijn 
niet-aflatende stroom van ideeën en suggesties, Jan Visser van het Stedelijk Gymnasium 
Utrecht die voor mij de schooljaren ontrafelde, Cees Maris die zijn plakboek voor me 
verknipte en Robert en Natasha Vruink die vanuit Nieuw Zeeland als ware archivarissen 
hielpen met de speurtocht naar Truus Goedewaagens familiegeschiedenis. 
 Dankzij royale bijdragen van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en het 
Harten Fonds kon ik me vier jaar lang volledig wijden aan mijn promotie. Dank ook aan het 
voormalige Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies voor de reisbijdrage naar Polen. 
 Veel dank voor mijn publiek van familie en vrienden die met zoveel belangstelling 
luisterden en lazen: mijn ouders Frans van Berkel en Benine van Berkel-van Schaik, Barend 
Verheijen en Laura van Hasselt, Henk Verheijen en Willy Platteeuw, Sigi Giesler, Jaap van 
Slooten, Bart Blanket, Robin Theel, Huub Oosterhuis, Eefje en Henk Reitsma. Mijn meiden 
Anne Li en Lara Yu hielden me op gang met hun dagelijkse belangstelling voor het aantal 
pagina’s dat geschreven was. De meeste dank is voor Bas Verheijen wiens ware liefde elk 
streven zinvol maakt.  
 Ik draag het proefschrift op aan mijn lieve ma, die haar rol als paranimf niet meer heeft 
kunnen vervullen.




