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Geboeid zijn door het nazi-tijdperk is een hardnekkige zaak. Wie zich eenmaal 
de vraag naar het waarom heeft gesteld, blijft gefascineerd. De complexiteit 
van die geschiedenis draagt daartoe ook bij. Het onderwerp kan op zovele 
manieren worden benaderd, waarbij zeer uiteenlopende themata centraal 
kunnen worden gesteld. 

Brandpunt van mijn belangstelling is de wijze waarop het nationaal-socia
listische regime in bezet Nederland zijn positie trachtte te handhaven. Mijn 
perspectief is dan ook dat van de Duitse bezetter. Meer dan in zijn persoon ben 
ik geïnteresseerd in zijn handelen, in het bijzonder zijn handelen in relatie tot 
de hem in meerderheid vij andig gezinde Nederlandse bevolking. 

De 'middelen' die ter handhaving van de dominante positie moesten die
nen, waren talrijk. In mijn doctoraalscriptie uit 1992 heb ik een daarvan 
belicht: het gijzelen van Nederlandse burgers. Hoewel ik mij daarvan aanvan
kelijk niet bewust was, lag het onderzoek naar de Duitse strafrechtspleging in 
bezet Nederland min of meer in het verlengde van die scriptie. 

<y-

Het boek dat thans voor u ligt, vormt in mijn ogen de bekroning op jaren van 
noeste arbeid. Uiteraard heb ik dat werk verzet, maar zonder de hulp van der
den was ik daarin niet geslaagd. Enkele personen en instanties wil ik hier 
bedanken. 

Allereerst mijn promotor Eltjo Schrage. Dat de relatie tussen promotor en 
promovendus niet altijd een eenvoudige is, is in ons geval weleens bewezen. 
Niettemin ben ik hem erkentelijk voor zijn steun, kritiek en bezorgdheid. 
Voorts dank ik mijn copromotor Peter Romijn bij wie vakkundige interesse en 
emotionele betrokkenheid van nature lijken samen te gaan. Zijn enthousias
me deed me af en toe mijn onzekerheid vergeten. Eveneens ben ik Stefaan van 
Klaveren die met het oog van de meester het gehele manuscript bekeek zeer 
dankbaar. 

Veel ben ik verschuldigd aan Hans Blom. In zijn drukke bestaan als direc
teur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie vond hij steeds 
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de tijd mijn teksten te lezen en van commentaar te voorzien. Voortdurend 
toonde hij zich begaan, op cruciale momenten wist hij mij een hart onder de 
riem te steken. Een betere directeur kan men zich niet wensen. 

Jarenlang was ik kind aan huis bij ditzelfde instituut. De huidige directeur 
en zijn twee voorgangers dank ik voor het verschaffen van een werkplek. De 
vriendelijkheid en hulpvaardigheid van alle medewerkers maakten het wer
ken bovendien zeer aangenaam. Met Dick van Galen Last als kamergenoot 
prees ik mij gelukkig. Van bij zondere betekenis was de aanwezigheid van Con
ny Kristel op het instituut. Sinds onze ontmoeting in het curieuze pand '346' 
las en leefde zij mee. Met haar vriendschap en collegialiteit ben ik erg verguld. 

Tijdens mijn bezoek aan buitenlandse instellingen (het Bundesarchiv in 
Berlijn; de Bibliothek für Zeitgeschichte in Stuttgart; het Institut für Zeitge
schichte in München; het Hjemmefrontmuseum en het Riksarkivet te Oslo) 
waren velen mij behulpzaam. Lothar Gruchmann, oud-medewerker van het 
genoemde instituut in München, was zo vriendelijk met mij van gedachten te 
wisselen en mij op belangwekkende Duitse collecties te attenderen. 

Aan de inspanningen van Annemarie Smit van de Stichting 40-45 heb ik het 
te danken, dat ik enkele ex-politieke gevangenen kon interviewen. Dat zij mij 
ook te woord wilden staan, waardeerde ik zeer. 

Rest mij nog mijn dank te betuigen aan het meerkoppige team dat mij inde 
afgelopen jaren op zo vele manieren bijstand verleende. Om te beginnen mijn 
ouders: mijn moeder voor haar grote liefde voor dit kuiken, mijn vader voor - £ ^ -
zijn warme belangstelling voor het geschreven woord. Mijn zus Jacobien en 
haar gezin, bij wie ik mij altijd welkom wist, dank ik even hartelijk. Esther 
Captain las niet alleen de drukproeven, maar zij toonde zich ook een begripvol 
vriendin. Buitengewoon dankbaar ben ik Justine Kaasjager voor haar vriend
schap die nog stamt uit de tijd dat wij als puberende dwaalsterren in eikaars 
baan verzeild raakten. Haar aanmoedigingen waren steeds van onschatbare 
waarde. Tot slot dank ik mij n geliefde Heleen van Ketwich Verschuur. Zij door
stond de grillen van deze promovendus. Haar geduld en standvastigheid, lief
de en vertrouwen waren onontbeerlijk. 
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