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Acknowlegdments (in Dutch) 
 
 
In 2007 – toen was ik 22 – had ik nooit kunnen denken dat ik me bijna zes jaar in NSB’ers 
zou verdiepen. Eerst een tutorial, vervolgens een scriptie, en nu ligt hier dan mijn 
proefschrift. Met veel plezier bedank ik hier iedereen die me heeft geholpen, en die de 
promotieperiode een prettige tijd heeft gemaakt.  
 
Zonder Peter Romijn had ik de NSB-geschiedenis niet leren kennen, willen onderzoeken, of 
willen en kunnen promoveren in de geschiedenis. Hij heeft me gesteund tijdens mijn 
onderzoek, bij het schrijven en ook in mijn wens om mijn horizon te verbreden; zowel 
binnen als buiten de universitaire wereld. Vervolgens heeft mijn co-promotor Volker 
Berghahn ervoor gezorgd dat ik tweemaal een inspirerende tijd heb mogen beleven aan 
Columbia University in New York.  
 
De oorsprong van dit proefschrift ligt in het gezamenlijke tutorial met Erik Schumacher, en 
ons idee om door het doen van archiefonderzoek een ‘echte’ historicus te worden. Zonder 
deze gezamenlijke start was ik waarschijnlijk nooit aan dit proefschrift begonnen. Samen 
hebben we archieven doorgespit, discussies gevoerd en geleid (zoals de ‘Middag met 
Mussert’) en geschreven. Het gezamenlijk schrijven van het publieksboek Hier woont een 
NSB’er is een van de hoogtepunten van mijn promotietijd. Bovendien ontslaat het me ook 
fijn van de plicht om – alleen – nog een publieksversie van mijn proefschrift te schrijven. 
 
Toen ik mijn onderzoek alleen voortzette, was ik gelukkig  niet helemaal op mezelf 
aangewezen. In het archief heb ik veel hulp gehad. Daarom wil ik hier allereerst Marjolein 
Jorna van het Nationaal Archief bedanken, die onvermoeibaar karren met archiefdozen voor 
me klaar heeft gezet. Ook wil ik de archiefmedewerkers van het NIOD bedanken. Het is een 
luxe om als onderzoeker je materiaal zo dichtbij te hebben staan.  
 
Ook inhoudelijk stond ik niet alleen. Ik ben blij dat ik opgenomen ben in de 
onderzoeksgroep ‘Erfenissen van Collaboratie’ van Ismee Tames, Bram Enning en Helen 
Grevers, en dat ik zelfs een werkplek in de ‘foute kamer’ op het NIOD kreeg. De 
besprekingen, workshops en congressen die we gezamenlijk hebben georganiseerd hebben 
mijn denken aangescherpt en werkplezier vergroot. Zij waren niet de enigen die meegedacht 
en meegeholpen hebben. Wichert ten Have heeft meegedacht in verschillende fases van mijn 
onderzoek, en het manuscript ook kritisch meegelezen. Daarnaast dank ik Pieter Lagrou die 
mijn manuscript las en met wie ik vervolgens een van de meest inspirerende gesprekken van 
mijn promotietijd voerde. Ook wil ik mijn stagiaire Indra van der Graaf bedanken die aan 
het eind van m’n proefschrift heeft geholpen de puntjes op de i te zetten. 
 
Naast het NIOD had ik nog een hele fijne werkplek. Op kamer 457, oftewel de ‘Gouden 
Eeuw’-kamer was ik qua onderwerp een vreemde eend in de bijt. Maar het was wel een erg 
prettige werkplek, die we zelf nog plezieriger maakte door het naar binnen slepen van een 
espressoapparaat (met helaas korte levensduur), een ijskast en niet te vergeten: een 
tafelvoetbaltafel. Daarvoor wil ik mijn leuke kamergenoten graag bedanken: Coen Wilders, 
Lodewijk Petram, Sabine Muller, Suze Zijlstra, Irena Adjinovic, Marrigje Paijmans, Vera 
Sykora en Femke Deen. Niet alleen voor jullie gezelligheid op de kamer, maar ook voor de 
etentjes erbuiten.  
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Zoals hiervoor vermeld, is het leven buiten de universiteitsmuren ook belangrijk. Daarom 
wil ik graag een aantal van mijn vrienden bedanken: Annemat, Josine, Lotte en Renee. 
Zonder jullie was mijn proefschrifttijd heel saai en onsociaal geweest. Josine heeft bovendien 
(samen met Hans) de Engelse taal van het gehele manuscript nagekeken en verbeterd. 
Tenslotte heeft Joni me de steun en ruimte gegeven om tegelijkertijd m’n proefschrift af te 
ronden en ons bedrijf JO Cadeau op te bouwen.  
 
Mijn ouders hebben me altijd een gevoel van veiligheid gegeven, zodat ik altijd de vrijheid en 
het vertrouwen heb gevoeld om zoveel mogelijk te ontdekken, te leren en te doen. M’n vader 
dank ik vooral voor het meelezen, m’n moeder voor het meeleven. 
 
Tot slot wil ik Jaap bedanken: voor het meelezen, meeleven en zelfs het mee promoveren 
(dat laatste maakt het meeleven een stuk makkelijker), en het vertrouwen dat ik het allemaal 
gewoon maar kan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


