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Nawoord 
 

Een diepgravende studie als Rauter. Himmlers vuist in Nederland is niet mogelijk zonder steun van 

buitenaf. Voor de financiële armslag bij dat onderzoek was de bijdrage van het Fonds Bijzondere 

Journalistieke Projecten onontbeerlijk. Op dat vlak dank ik ook A. Kabalt, C.P.M. Kabalt-Karsten en 

D. Katz. 

Bij mijn naspeuringen in Oostenrijk en Duitsland gaat mijn erkentelijkheid in het bijzonder uit naar 

Dr. W. Wadl van het Landesarchiv Kärnten te Klagenfurt, Dr. G.P. Obersteiner en Dr. E. Schöggle-

Ernst van het Steiermärkisches Landesarchiv te Graz. Onvermoeibaar hebben zij in hun  archieven 

gezocht naar essentiële informatie over de hoofdpersoon van deze biografie. Speciale dank gaat uit 

naar Dr. M. Moll van de Universität Graz die mij wegwijs maakte in de historische literatuur over het 

tijdperk-Rauter in Oostenrijk. 

Ook de medewerking die ik kreeg bij het Staatsarchiv te Wenen en het Bundesarchiv te Berlijn-

Lichterfelde was voorbeeldig. De documenten uit het Institut für Zeitgeschichte te München waren een 

welkome aanvulling op de inmiddels vergaarde kennis.  

Voor Rauters periode in Nederland (1940-1949) was ik onder meer aangewezen op de bij het 

Nationaal Archief ondergebrachte archieven te ’s-Gravenhage. De medewerking verliep vlekkeloos.  

Een centrale rol in mijn onderzoek speelde het NIOD, instituut voor oorlogs-, holocaust- en 

genocidestudies. Ik ben de medewerkers van het instituut oneindig veel dank verschuldigd voor hun 

inzet om mijn werk te doen slagen. Mijn gedachten gaan daarbij allereerst uit naar drs. R. Kok die als 

inspirator, klankbord en (beeld)adviseur al die jaren aan mijn zijde is blijven staan. Verder zijn daar dr. 

G. Aalders, drs. D. Barnouw, H. Berkhout, K. Cooper, J. Drenthe, dr. D. van Galen Last †, drs. H. 

Gijsbers, E. Harder, R. Kruis †, drs. J. Kemperman, R. van Heijningen MA, S. Leatomu,  dr. E. 

Somers, R. Utermöhlen, drs. H. de Vries, M. Wilmink. Een speciale vermelding is er daarbij voor dr. 

J.P. Meihuizen, die mij voorzag van waardevolle informatie omtrent de Bijzondere Rechtspleging. 

Uiteraard dank ik mijn promotors prof. dr. N. Adler en prof. dr. P. Romijn voor hun inspirerende en 

adequate begeleiding. Zij hebben een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming van deze biografie. 

Natuurlijk ben ik mijn paranimfen, F.J. Barend en A. Vogel-van den Berghe erkentelijk dat zij hun 

belangrijke rol op zich hebben willen nemen. Laatstgenoemde nam deze beoogde taak over van haar 

echtgenoot C. Vogel, mijn oude schoolvriend, die helaas in 2016 veel te jong is overleden. 

Talrijk zijn anderen die mij de afgelopen jaren met raad en daad bijstonden. Zo las dr. M.L. Barend-

van Haeften mijn teksten en voorzag deze zo nodig van kritisch commentaar. De hoofdstedelijke 
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psychiater drs. A.M. Willems hielp mij bij het doorgronden van Rauters karakter. Mevrouw H.T. 

Lemonnier-Loebl † ontsloot essentiële in gotisch-Duits geschreven teksten. W. van Dien stelde foto’s 

van Rauter beschikbaar uit de nalatenschap van zijn vader T.J. van Dien. Ik dank ook prof.dr. H. Pleij 

voor zijn peptalk op momenten dat het nodig was.   

Tenslotte gaat mijn grote erkentelijkheid uit naar mijn naasten, in het bijzonder naar mijn echtgenote 

Henny Gerritse-van Oostveen, mijn dochters drs.ing. Hester Tjepkema-Gerritse, Suzanne Gerritse-

Moolenbel en Julia Gerritse. Ze hebben me geïnspireerd en bemoedigd bij dit project. Dochter Hester 

was bovendien op afroep beschikbaar als meelezer. Speciale dank gaat ook uit naar mijn schoonzoon 

Heiko Tjepkema, die een database ontwierp, waardoor ik de honderden benodigde documenten 

overzichtelijk kon rangschikken en desgewenst kon oproepen. 

Doch mijn grootste dank gaat uit naar mijn lieve vrouw Henny, de rots in de branding, mijn 

onvoorwaardelijke steun. Aan haar heb ik deze biografie opgedragen. 

  


