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DANKWOORD

Dit onderzoek kon plaatsvinden dankzij een NWO-subsidie voor
het onderzoek Legacies of collaboration. Ik had het voorrecht om
onder de enthousiaste begeleiding van mijn promotor Peter Romijn
en projectcoördinator Ismee Tames met het deelproject over de na-
oorlogse opsluitingen aan de slag te gaan. Samen met de andere pro-
jectmedewerkers Bram Enning en Josje Damsma genoot ik van de
vele besprekingen, workshops, borrels en etentjes. De jaren op de
Herengracht waren in vele opzichten een verrijking en ik wil ook alle
andere NIOD-collega’s bedanken voor de vele interessante en ple-
zierige gesprekken.

Voor de bestudering van het Belgische luik werd ik op het SOMA
in Brussel gastvrij ontvangen door de staf en door de directeur Rudi
Van Doorslaer. Hier mocht ik in alle vrijheid archiefonderzoek
doen. Door mijn verblijf hier stak ik niet alleen veel op over België,
vanaf een afstand ging ik ook mijn eigen Nederland steeds beter ken-
nen. De gesprekken met mijn kamergenoten Mathieu Roeges en
Vincent Scheltiens droegen daar zeker toe bij. Dirk Luyten was zo
vriendelijk om mij er wegwijs te maken in de bibliotheek en de ar-
chieven. Ook wil ik hem bedanken voor het grondig becommenta-
riëren van een van de hoofdstukken uit mijn manuscript.

Zonder de archivarissen was het onderzoek niet mogelijk ge-
weest. Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan Filip Strubbe van
het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Hij zorgde ervoor dat ik de tot
dan toe onbekende archieven van de Belgische ‘werderopvoedings-
dienst’ kon inzien. Op het Nationaal Archief in Den Haag kon ik al-
tijd rekenen op de hulp van Lennart Bes en Sierk Plantinga. Ook de
medewerkers van de kleinere archieven en de mensen die mij hun
persoonlijk archief in bruikleen gaven, wil ik bedanken voor hun
medewerking. 
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      Verschillende mensen ben ik erkentelijk voor hun raad en voor
hun commentaar op het boek in wording. Machteld De Metsenaere,
die als mijn tweede promotor optrad, becommentarieerde het hele
manuscript. Ook Sjoerd Faber las grote delen mee en gaf nuttige
aanwijzingen. Ido de Haan gaf verschillende zetjes in de goede rich-
ting en Christian De Vito hielp mij de inleiding beter structureren.
Koen Aerts las en becommentarieerde in hoog tempo alle hoofd-
stukken. Ook uitgeverij Balans wil ik bedanken voor de prettige sa-
menwerking.
      Mijn vrienden en familie ben ik dankbaar voor hun onmisbare
belangstelling en aanmoediging. Jade Wissink zorgde de laatste
jaren voor de nodige afleiding en het is fijn om te weten dat ik altijd
op haar kan rekenen. Ook Marloes Lagerweij bood meer dan eens
een luisterend oor en bovendien een fijne plek om te logeren. Lieke
de Jong inspireerde mij met de roman Stad der blinden en Marjon
Meijer wil ik bedanken omdat zij tussen de luiers en voedingen van
Begga door het hele manuscript bewonderenswaardig grondig redi-
geerde. Aan de keukentafel van Zwaan Timmer beleefde ik de afgelo-
pen jaren bovendien vele gezellige en ontroerende. Ik kan me niet
voorstellen ooit nog betere buren te krijgen.

Ik prijs mij zeer gelukkig dat ik op de onvoorwaardelijke steun en
liefde van mijn moeder, vader en zusje mag rekenen. Mijn ouders
leerden me dat ik datgene in het leven moet doen wat me gelukkig
maakt en niet schuw moet zijn om daar hard voor te werken. Ik wil
hun bedanken voor de vrijheid en het vertrouwen die zij mij gaven
om mijn eigen weg te volgen.
      Bijzonder dankbaar ben ik jou, mijn lieve Toon. Vanaf het begin
heb ik elke dag opnieuw van je bemoediging mogen genieten. De
vele gesprekken die we over het onderwerp hadden, vormden steeds
een grote bron van inspiratie. Door jou bleef ik scherp en hield ik de
vaart erin, vooral toen het na de geboorte van Emile wat drukker
werd in huis. Ik besef me hoe geweldig ik met jou bof. 
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