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Dankwoord 
 
In februari 2013 suggereerde Ruth van Galen-Herrmann mij om een proefschrift te schrijven over 
de zogenaamde ‘Calmeyer-gevallen’. Pas als alle persoonsdossiers uit de Collectie Calmeyer 
waren onderzocht, zouden we precies weten wat er is gebeurd, zo redeneerde ze. Ik had op dat 
moment een masterscriptie over hetzelfde onderwerp afgerond en liep met het idee rond om 
verder te gaan. Toen ik voor mezelf de knoop had doorgehakt en ik Ruth over mijn beslissing 
wilde vertellen, was ze onverwacht in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag opgenomen. Op 27 
maart 2013 stierf ze zonder dat ze van mijn voorgenomen promotie-onderzoek heeft geweten. 
Omdat ik weet hoe belangrijk ze het vond dat de discussie over Calmeyer en de 
herzieningsverzoeken zou eindigen en we eindelijk zouden weten wat er precies is gebeurd, draag 
ik dit onderzoek op aan Ruth. 
 
Mijn interesse voor Hans Calmeyer en de herzieningsverzoeken werd gewekt toen ik in 2010 in 
opdracht van het United States Holocaust Memorial Museum een aantal Nederlandstalige 
interviews moest beoordelen. Een van de interviews ging over de oorlogservaringen van de 
advocaat Jaap van Proosdij. Zonder de aanmoediging van de conservator van het museum, 
Suzanne Bacharach, maar ook van Doreen Hazel, de docente die mij namens de Amerikaanse 
Anne Frank Foundation in New York, in aanraking heeft gebracht met Holocaust-educatie, zou 
dit boek nooit tot stand zijn gekomen. Hetzelfde geldt voor Johannes Houwink ten Cate die in het 
voorjaar van 2013 heel verheugd reageerde toen ik hem vroeg om mijn promotor te willen zijn. 
Door zijn jarenlange geduldige feedback en correcties maar ook door de enorme kennis van 
Johannes kwam er langzaamaan een manuscript tot stand. Ik ben Johannes hiervoor zeer 
erkentelijk. Geduld had ook Wout Ultee, mijn tweede promotor, als hij opnieuw moest uitleggen 
waarom het beter was om sommige grafieken en tabellen aan te passen. Voor de opbouwende 
kritiek, kennis en oog voor detail ben ik Wout veel dank verschuldigd.  
 
Historisch onderzoek hangt of staat met de hulp van de medewerkers van de verschillende 
archieven. In mijn geval was de medewerking van Jean Niewenhuijse maar ook van Jacques 
Hartman van het Centrum voor Familiegeschiedenis (CBG) van cruciaal belang. Zonder hen was 
het niet mogelijk geweest om twee jaar lang zo’n vier keer per week in de persoonsdossiers van 
de Collectie Calmeyer te duiken. Voor de vrije toegang die ik in die periode heb gehad wil ik wil 
hen en het Centrum voor Familiegeschiedenis in het bijzonder bedanken. Ariane Zwiers van het 
Joods Historisch Museum had altijd tijd voor me. Urenlang, mocht ik Spielberg-interviews 
komen bekijken (zelfs als het museum dicht was). De medewerkers van het NIOD in Amsterdam 
en het Nationaal Archief in Den Haag wil ik ook bedanken voor alle hulp die ik de afgelopen 
jaren heb gekregen.  
 
Ook de mensen die mee hebben gedacht en hebben geadviseerd wil ik van harte bedanken. In het 
bijzonder gaat mijn dank uit Raymund Schütz. Vaak kwam er binnen een kwartier antwoord op 
mijn zoveelste vraag. Mijn dank gaat ook uit voor de adviezen van Marnix Croes, Laurence 
Schram, Peter Tammes, Jaap Cohen, Bart van der Boom, Hans de Vries, Sierk Plantinga, Mathias 
Middelberg en Joggli Meihuizen. Ook Ralf Steiner van het Hans Calmeyer Initiative wil ik 
bedanken. Zijn Duitse vertalingen en het materiaal dat HCI ter beschikking heeft gesteld waren 
bijzonder behulpzaam. Ook voor de morele support van het HCI ben ik veel dank verschuldigd. 
An Huitzing en Corinne Arnold dank ik voor hun betrokkenheid en Jane Leusink voor de 
schrijversadviezen. De nabestaanden van de verzoekers en Ruth van Galen-Herrmann en Laureen 
Nussbaum, die zelf zijn ‘geariseerd’, zijn door hun bijzondere familiegeschiedenis van 
onschatbare waarde geweest. Ze waren bovendien een belangrijke inspiratiebron. In het bijzonder 
gaat mijn dank uit naar Eric Vlessing, de zoon van Philip Vlessing. Via het internet ben ik op het 
spoor van de familie Vlessing in Canada gekomen. Eric stond altijd klaar om weer een volgend 
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document te scannen en vanuit Canada naar me toe te sturen. Ik hoop dat het boek aan de 
verwachtingen voldoet. 
 
Last but not least het thuisfront, mijn echtgenoot Jeroen Cammeraat en kinderen Kate en Wisse 
Cammeraat. Nooit viel er een onvertogen woord. In tegendeel, Jeroen ontpopte zich als een 
trouwe kritische meelezer en een trotse echtgenoot. Kate heeft zich over de Engelse samenvatting 
gebogen en de liefde voor geschiedenis overgenomen. Hetzelfde geldt voor Wisse. Toen Wisse 
veertien was vroeg hij mij of het resultaat van mijn onderzoek, het boek, voor hem te begrijpen 
zou zijn. Wisse ik heb mijn best gedaan. Ik hoop dat ik erin ben geslaagd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




