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Woord vooraf

‘Het papier is geduldig, maar de lezer niet’. Deze wijsheid van de Franse
schrijver en moralist Joseph Joubert (1754-1824) bevond zich gedurende mijn
gehele onderzoeksperiode in de vorm van een magneetsticker direct onder
het scherm van mijn pc. Maar het was niet die dagelijkse visuele herinnering
aan deze basisregel, het waren de wijsheden van mijn promotor Pim Kooij en
copromotor Anton Schuurman, die mij op het juiste spoor van dit proefschrift brachten en hielden. Het totstandkomen van dit proefschrift is het
ultieme bewijs van mijn dankbaarheid aan hen beiden.
Hetzelfde geldt – in even sterke mate – voor Hans R. Hoetink die mij
vanaf onze eerste kennismaking heeft laten delen in de kennis en wederwaardigheden uit het familiearchief. Het waren vooral zijn warme belangstelling
en zijn deskundige ideeën die deze biografie mogelijk maakten.
De nieuwsgierigheid naar de voedselvoorziening tijdens Wereldoorlog II
als uitgangspunt voor mijn onderzoek ligt bij mijn ouders, G.J. van Kamp
(1909-1964) en L.E. van Kamp-Ober (1906-1989). Foto’s uit 1944 van een
lange rij wachtenden voor de geblindeerde étalage van hun Chocolaterie
annex Verkade-speciaalzaak aan de Korevaarstraat 1 in Leiden, verraden dat
er levensmiddelen uit Zaandam waren aangekomen.
Omdat er later thuis niet of nauwelijks over Wereldoorlog II gesproken
werd, groeide juist de interesse, of liever gezegd de nieuwsgierigheid. Via het
bestuurslidmaatschap van het ‘Mej. Mr. Hoetinkfonds’, is dan vervolgens de
link naar dit proefschrift snel gelegd. Mevrouw P.M. Dijkema opende de
archieven van dit fonds voor mij en de heer E.M.W. Bakker voorzag mij
ruimschoots van informatie uit het personeelsarchief van het toenmalige
ministerie van Landbouw en Visserij. In het voorjaar van 2000 kwamen er
gesprekken tot stand met mevrouw A. Wagner, oud-secretaresse van Dien
Hoetink bij RbVVO en met de heer G. Pas oud-ordonnans van directeurgeneraal S.L. Louwes en tevens administratief medewerker bij RbVVO. Deze
gesprekken hadden een domino-effect op het vergaren van informatie voor
een biografie van Dien Hoetink.
Achter in dit boek is een uitgebreide lijst opgenomen van alle personen en
instanties die op diverse wijzen aan de totstandkoming van dit boek hebben
bijgedragen en aan wie ik mijn welgemeende dank betuig. Hier wil ik mijn
bijzondere dank uitspreken aan alle collega’s van de leerstoelgroep Agrarische
Geschiedenis voor hun gastvrijheid en hun ondersteuning in het ‘kluizenaarschap’ van de promovendus.

Ik draag dit boek van harte op aan Joeri van Kamp, Heidi van Roekel en
Ivo van Kamp met de wens dat zij zich bewust zullen blijven van de waarde
van het leven en onze persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover de mens
en de natuur. (‘Tot Nut van 't Algemeen’).
Het avontuur van dit proefschrift heb ik steeds mogen delen met mijn
partner en maatje Marialda Kuin, voor wie ook de helft van het succes is!

