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Woord vooraf en verantwoording 
 
Een studiereis in het najaar van 1989 naar Polen, waar we een bezoek brachten aan 
Auschwitz, was voor ons niet alleen een indrukwekkende ervaring, maar heeft ook de kiem 
gelegd voor dit proefschrift, ook al zouden we daar pas in 1998 een daadwerkelijk begin mee 
maken. Dit werd toen mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het Nederlands Instituut 
voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam. Het project kon worden ingebed in de Werkgroep 
onderzoek jodenvervolging van dit instituut, waaraan zowel historici als sociale weten-
schappers deelnamen. Hierdoor konden we kennis nemen van door verschillende disciplines 
gehanteerde benaderingen van hetzelfde historische onderwerp en van de nieuwste inzichten 
op dit terrein, terwijl onze tussentijdse onderzoeksresultaten regelmatig werden besproken en 
becommentarieerd. Alle leden die participeerden in deze werkgroep willen we bedanken voor 
hun bijdragen, met name: Bart van der Boom, Marnix Croes, Henk Flap, Bert-Jan Flim, 
Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Dienke Hondius, Johannes Houwink ten Cate, Conny 
Kristel, Cor Lammers, Guus Meershoek, Daniël Meijers, Peter Romijn, Peter Tammes, Wout 
Ultee en Hans de Vries. Daarnaast bood het instituut een stimulerende omgeving: Dick van 
Galen Last was behulpzaam bij het verschaffen van de nieuwste, relevante literatuur, vooral 
met betrekking tot Frankrijk; andere medewerkers van het instituut die op enigerlei wijze aan 
de totstandkoming van dit proefschrift hebben bijgedragen, zijn: Gerard Aalders, David 
Barnouw, Elderd Harder, René Kruis en Marinus van der Valk. 
   In het bijzonder zijn wij dank verschuldigd aan onze promotoren Hans Blom en Chris 
Lorenz, die een voortgaande financiering van ons project bewerkstelligden bij de Nederlandse 
organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarnaast waren zij van meet af aan 
enthousiast en inhoudelijk stimulerend en bleven dit, ook wanneer weer eens een 
voortgangsrapportage van onze kant werd opgeschoven. Eveneens dank aan de vakgenoten 
van het door Wolfgang Seibel geleide, interdisciplinair onderzoeksproject ‘Holocaust and 
Polycracy in Western Europe, 1940–1944’ van de Universiteit van Konstanz (BRD). Vooral 
aan de contacten met Maxime Steinberg, Lieven Saerens en Insa Meinen in België en Jean-
Marc Dreyfus in Frankrijk hebben we gegevens te danken die voor ons anders moeilijker 
bereikbaar waren. Onze oud-studiegenoot Wim Bolderheij heeft de voortgang van het 
onderzoek van nabij gevolgd en was al die jaren uitzonderlijk belangstellend en 
ondersteunend, waar we hem dankbaar voor zijn. Ook de betrokkenheid-op-afstand en 
aanmoedigingen van Dan Michman waren in bepaalde opzichten onmisbaar. Tenslotte gaat 
onze dank uit naar de leden van de promotiecommissie: naast de al eerder genoemde Hans 
Blom, Chris Lorenz, Johannes Houwink ten Cate, Dan Michman en Peter Romijn, zijn dit: 
Gerhard Hirschfeld, Pieter Lagrou en Marcel van der Linden. 
   Niet alle tekstgedeelten in dit proefschrift kunnen op naam van beide auteurs gesteld 
worden. Wel het resultaat van gezamenlijk werk zijn de volgende hoofdstukken en 
paragrafen: heel hoofdstuk 1, in hoofdstuk 2 de paragrafen 2.1, 2.2, 2.3.5, 2.4.1.1, 2.4.4, 2.5.4, 
in hoofdstuk 3 de paragrafen 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4 (schema’s in 3.4 van de hand van 
Griffioen), in hoofdstuk 4 de paragrafen 4.1, 4.2.4, 4.3.4, 4.4.4, heel hoofdstuk 5, bijlagen 6.1, 
6.3.1–6.3.3, 6.6, 6.7 en de bibliografie. Op naam van Griffioen staan in hoofdstuk 2 de 
paragrafen 2.4.1.2, 2.5.1–2.5.3, in hoofdstuk 3 de paragrafen 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.2, in 
hoofdstuk 4 de paragrafen 4.3.1, 4.3.3.2, 4.4.1–4.4.3 en bijlagen 6.2, 6.4, 6.5, 6.8 en 6.9. Op 
naam van Zeller staan in hoofdstuk 2 de paragrafen 2.3.1–2.3.4, 2.4.2, 2.4.3, in hoofdstuk 3 de 
paragrafen 3.1.1–3.1.3, 3.2.2–3.2.3 (m.u.v. de door Griffioen geschreven teksten over de 
kerken), 3.3.3.1, en in hoofdstuk 4 de paragrafen 4.2.1–4.2.3, 4.3.2 en 4.3.3.1. In de tekst 
voorkomende Franse citaten zijn in de betreffende noten in het Nederlands vertaald. Elk 
hoofdstuk bevat per groep – bezetters, omgeving, joodse bevolkingsgroepen – afzonderlijke 
vergelijkende landenoverzichten, waarin overeenkomsten en verschillen in schema en tekst 
worden samengevat en een voorlopige conclusie wordt geformuleerd. In hoofdstuk 5, 
Samenvatting en conclusies, vindt de geïntegreerde vergelijking plaats, waarbij wordt 
gestreefd naar zo goed mogelijke toepassing van de vergelijkende oorzakelijke verklaring. 


