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Dankwoord 

 

Ik kan me het moment nog goed herinneren dat Sylvia Rottenberg, destijds 

coördinatrice bij het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies (CHGS), mij liet 

weten dat het Centrum op zoek was naar twee promovendi om onderzoek te doen naar 

de kampen Westerbork en Vught. Het was op 5 december 2005, ik deed een 

onderzoeksstage bij het NIOD voor Conny Kristel en we dronken koffie met 

banketstaaf ter ere van de goedheilig man. Al tijdens mijn studie geschiedenis aan de 

Universiteit Utrecht en later aan de Universiteit van Amsterdam voelde ik een 

fascinatie voor de vraag wat mensen in Nederland in de jaren dertig en veertig ertoe 

bewoog te geloven in het nationaalsocialistische gedachtegoed en om zich aan de kant 

van Duitsland te scharen. Een promotieonderzoek naar een van de kampen paste dan 

ook geheel in mijn interessegebied. Van Conny Kristel kreeg ik ‘vrijaf’ van mijn stage 

om een onderzoeksvoorstel te schrijven en zij was zelfs bereid in haar kerstvakantie 

mijn voorstel te lezen en van commentaar te voorzien. Ik ben haar nog altijd dankbaar 

voor haar hulp.  

 Ik koos ervoor om te solliciteren naar de promotieplaats van kamp Vught. Het 

was een interessant gegeven dat het kamp uit verschillende afdelingen had bestaan 

waar zowel joden als niet-joden, zowel mannen als vrouwen en zowel gevangenen als 

gijzelaars opgesloten hadden gezeten. Ik was benieuwd in hoeverre hun verschillende 

achtergronden en arrestatiegronden hun kampleven en beleving daarvan hadden 

beïnvloed. Ook het feit dat er Nederlandse mannen en vrouwen actief waren geweest 

bij de bewaking van het kamp was intrigerend. Wat waren hun beweegredenen 

geweest om zich aan te melden bij de SS en in dienst van de bezettende macht 

gevangen landgenoten te bewaken? Als laatste boeide het me dat het kamp ondanks 

zijn korte bestaan drie kampcommandanten had gekend, waarvan er twee door een 

SS-Gericht waren veroordeeld. Hadden de commandanten zich zo buitensporig 

gedragen of hing hun veroordeling samen met het doel dat het bezettingsbestuur ten 

aanzien van het kamp voor ogen had? Tot mijn vreugde werd ik aangenomen en in 

april 2006 begon ik met mijn onderzoek, waarvan het resultaat nu voor u ligt. 

Ik heb alle jaren met veel plezier aan mijn onderzoek gewerkt en had het niet 

kunnen voltooien zonder de hulp van derden. Op de eerste plaats wil ik hier mijn 

promotor Johannes Houwink ten Cate en mijn co-promotor Ton Swaan bedanken voor 
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hun begeleiding. Ik ben hen zeer erkentelijk voor hun grondige lezing van de 

verschillende versies van mijn hoofdstukken, hun stimulerende commentaar en hun 

aanmoediging. Daarnaast wil ik het ministerie van VWS bedanken die mijn 

onderzoek financieel mogelijk maakte en voor de oprechte interesse voor mijn 

onderzoek van de medewerkers van de – inmiddels opgeheven – afdeling Eenheid 

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII. 

Ik had een kamer in het PC hoofthuis aan de Spuistraat bij de Universiteit van 

Amsterdam, waardoor ik mijn collega’s van het Centrum niet vaak zag. Niettemin 

denk ik met plezier terug aan hun belangstelling, hun adviezen en de gezellige borrels. 

In het bijzonder wil ik Eva Moraal bedanken die tegelijkertijd met mij begon aan haar 

onderzoek naar kamp Westerbork. Dank je wel voor je onmisbare morele steun en je 

vriendschap. Een voordeel van mijn behuizing in het PC Hoofthuis waren Beerd, PW, 

Erwin, Sara en Eric: jullie waren fijne kamergenoten!  

Vervolgens wil ik graag de vele Niod-collega’s bedanken voor hun hulp bij en 

aandacht voor mijn onderzoek. Onder meer de medewerkers van de studiezaal, 

Annemieke van Bockxmeer, voor het feit dat zij mij in contact bracht met mevrouw 

Hiemstra-Timmenga, en René Pottkamp, die altijd direct hulp bood bij vragen met 

betrekking tot de archieven. Ook Jolande Withuis, Hinke Piersma en Eveline 

Buchheim wil ik graag bedanken voor hun interesse en ideeën.  

Daarnaast wil ik ook de medewerkers van andere archiefinstellingen bedanken 

voor hun hulp bij mijn zoektocht in de archieven. Ik denk daarbij speciaal aan het 

Nationaal Monument Kamp Vught. Ik dank Jeroen van den Eijnde voor het kritisch 

meedenken en zijn goede suggesties. Ook bedank ik Els van der Meer en Brigitte Kok 

voor hun hulp en dat zij mij wezen op archiefstukken en egodocumenten die voor 

mijn onderzoek van belang konden zijn. Met betrekking tot mijn onderzoek bij het 

Nationaal Archief wil ik graag Lennart Bes bedanken. Voor zijn bereidwillige 

medewerking en het feit dat er week na week weer dozen klaarstonden met de door 

mij aangevraagde CABR-dossiers. 

Ook wil ik graag oud-gevangenen en familieleden van oud-gevangenen 

bedanken die ik in het kader van mijn onderzoek sprak, evenals oud-medewerkster 

van het Riod, mevrouw Hiemstra-Timmenga. Ik ben hen erkentelijk voor hun 

medewerking en openhartigheid. Door hun verhalen kwam de kampgeschiedenis los 

van het papier. Ook hielp het mij niet te vergeten dat de geschiedenis van het kamp 

niet alleen achter ons ligt, maar voor velen nog dagelijks voelbaar is.  
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  Als laatste wil ik graag mijn familie en vrienden bedanken voor hun 

belangstelling en bemoediging door de jaren heen, evenals de afleiding die zij boden 

van het harde werken. Ook dank ik Greetje, Anneke en John voor hun correcties. Tot 

slot wil ik graag Ralf bedanken voor zijn niet-aflatende steun en onverwoestbare 

vertrouwen.  
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