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Woord vooraf 

If 

Met dit boek beoog ik een bijdrage te leveren aan de historiografie van de 
Nederlandse politie en die van de bezetting, in het bijzonder de vervolging 
van de joden. 

Het leeuwendeel van het onderzoek heb ik kunnen verrichten als On-
derzoeker-in-Opleiding bij de Stichting voor Historisch Onderzoek van 
Nwo, waarvoor ik de Stichting erkentelijk ben. De voormalige directeur 
van het RIOD dr C.M. Schuiten verschafte mij een gewaardeerde werkplek. 

Tijdens het onderzoek zijn tal van mensen mij op een of andere wijze 
behulpzaam geweest. Ik noem hier in het bijzonder drs A. van Bockxmeer, 
prof.mr G. Duisterwinkel, dr D. Engelen, drs D. van Galen Last, drs M. Har
laar, prof.dr R. Hilberg, drs P. Hofland, dr J.Th. Houwink ten Cate, ir E. Kei
zer, drs J.F. Keizer, dr C.M. Kristel, dr H.F.L.O. de Liagre Böhl, dr G. van 
Oenen, C. Verbiest en drs H. de Vries. Namens Uitgeverij Van Gennep hielp 
S. de Jong bij het persklaar maken van het manuscript. Bijzondere dank 
komt mijn promotor prof.dr J.C.H. Blom toe die mij bij het onderzoek alle 
vrijheid gaf en tegelijk met zijn expertise en aandacht het project voort
durend in goede banen hield. 
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