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Dankwoord 

 

Ik wil velen bedanken voor hun steun bij het schrijven van dit boek en het voorafgaande 

onderzoek. 

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor Peter Romijn en mijn 

co-promotor Hester Dibbits. Het Duitse begrip Doktorvater en Doktormutter geeft 

precies aan wat zij voor mij betekenen. Peter Romijn dank ik van harte voor het 

vertrouwen dat hij de hele tijd in mij had. Ik waardeer het zeer dat hij mij de vrijheid gaf 

om het onderzoek naar eigen inzicht uit te voeren, terwijl hij mijn stappen steeds met 

veel betrokkenheid volgde en mij vanuit zijn grote historische expertise begeleidde. 

Hester Dibbits, die in het project geloofde vanaf het eerste moment dat ik haar erover 

vertelde, dank ik voor de energie waarmee zij mij heeft ondersteund bij het vinden van 

een geschikte academische inbedding. Ik dank haar voor haar enthousiaste begeleiding 

en voor haar gedetailleerde kritische commentaren. Dat zij altijd onmiddellijk 

beschikbaar was voor mij, is allesbehalve vanzelfsprekend.  

Mede door Peter Romijns en Hester Dibbits’ inzet is het gelukt om het project in 

een matchingconstructie onder te brengen bij het Meertens Instituut (KNAW), het 

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (KNAW) en het Instituut 

voor Cultuur en Geschiedenis (Universiteit van Amsterdam). Ik ben deze drie instituten 

erkentelijk voor de financiële ondersteuning en voor de inspirerende academische 

omgeving die zij mij hebben geboden. Ook het Huizinga Instituut, Onderzoeksschool 

voor cultuurgeschiedenis, wil ik bedanken: voor belangrijke impulsen en leermomenten. 

Jan Hein Furnée, Barbara Henkes, Ad de Jong, James Kennedy en Jan Kolen dank 

ik ervoor dat zij bereidwillig mijn proefschrift hebben beoordeeld. 

 Mijn dank geldt tevens de vele gewaardeerde collega’s in Nederland en in het 

buitenland, met wie ik inspirerende discussies mocht hebben, die belangrijke 

inhoudelijke adviezen en mentale steun hebben gegeven en die op hun beurt waardering 

toonden door artikelen van mij in hun publicaties op te nemen of samen met mij te 

publiceren.  

Het was niet zo bedoeld, maar mijn tijd als wetenschappelijk medewerker van de 

Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek te Arnhem kon door de opheffing van de 

stichting uiteindelijk slechts de oriënteringsfase van dit onderzoek zijn. Deze fase werd 

gekenmerkt door een intensieve verdieping in het boerderijonderzoek waarbij ik 

deskundig en vriendschappelijk ondersteund werd door de SHBO-collega’s en door 

Gerard Rooijakkers. Hiervoor veel dank. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te 

Amersfoort en het Ministerie van VWS (Programma Erfgoed van de Oorlog) ben ik 

dankbaar dat zij het project tijdens een periode van overbrugging ondersteunden voordat 

ik ‘echt’ kon beginnen. De Rijksdienst wil ik ook in samenhang met de uitstekende 

serviceverlening van de afdeling Archief, Bibliotheek en Collecties bedanken. Ik ben 

blij dat wij de samenwerking in 2014 kunnen vervolgen en zelfs intensiveren met een 

nieuw digital humanities-project rond het Bureau Wederopbouw Boerderijen. 

Ten slotte een bijzondere dank aan de collega’s van het Meertens Instituut. Zij 

dragen er – allemaal op hun manier – aan bij dat ik mij thuis voel op het instituut. 

 

Tijdens het onderzoek mocht ik naar de levensverhalen luisteren van architecten en 

boeren en boerinnen die de wederopbouw hebben meegemaakt. Ik heb er veel 
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bewondering voor hoe zij ‘voortploegden’ na verwoesting en verlies en ben hen 

buitengewoon dankbaar voor hun vertrouwen en voor hun openheid. 

Bij de video-opnames van de gesprekken met de getuigen kreeg ik ondersteuning 

van het Seminar für Volkskunde/Europäische Ethnologie van de Universiteit Münster. 

DANS (Data Archiving and Networked Services) zorgde ervoor dat de opnames goed 

bewaard zijn en beschikbaar voor verder wetenschappelijk onderzoek. Beiden geldt 

mijn dank. Christine Waslander en Ingrid Jacobs dank ik voor het doorlezen van het 

manuscript op taal. 

 

Mijn vrienden, en in het bijzonder Esther en Jochem, wil ik danken dat zij er waren op 

momenten waarin ik afleiding nodig had of juist behoefte aan een klankbord voor het 

bespreken van mijn onderzoek. 

 

Afsluitend wil ik mijn ouders en grootouders van harte danken. Zonder hun enorme 

steun en vertrouwen zou dit boek niet tot stand zijn gekomen. Mijn ouders 

enthousiasmeerden mij al vroeg voor de studie van het alledaagse leven en het 

platteland – ik ben trots dat ik in hun voetstappen ben getreden.  

 

Tot slot geldt mijn Philipp mijn grootste dank! 

 

 

Sophie Elpers 

Arnhem, december 2013 

 


