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voorwoord

Nadat eind 1995 mijn eerste boek over de geschiedenis van de Nederlandse politie verschenen was,
ben ik begonnen met een landelijk onderzoek betreffende de geschiedenis van het Nederlands
politieapparaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Al in een vroeg stadium kwam ik tot de conclusie
dat er van het politiekorps, waar ik op dat moment zelf werkzaam was, de Gemeentepolitie
Rotterdam, nog maar zeer weinig bekend was. Daarom heb ik het landelijk onderzoek ‘even’ in 
de ijskast gezet en ben verder gegaan met het bestuderen van de Rotterdamse situatie. 

Een van de belangrijkste vindplaatsen van relevante gegevens was het politiearchief, dat is
ondergebracht in het Gemeentearchief Rotterdam. De reeds gepensioneerde collega Henk
Groenendijk bood aan om het omvangrijke politiearchief onder handen te nemen. Hij heeft
hiermee veel voorbereidend werk verricht en alvast een eerste selectie gemaakt, zodat het voor
mij gemakkelijker werd de belangrijkste en meest interessante stukken te raadplegen. Ik wil Henk
niet alleen bedanken voor het speurwerk in het archief, maar ook voor het kritisch en grondig
doornemen van de manuscripten, want door zijn uitgebreide kennis van de Rotterdamse politie-
geschiedenis, wees hij mij op fouten, gaf nuttige tips en was altijd een prettige sparringpartner.
Van het Gemeentearchief Rotterdam dank ik naast de medewerkers vooral Albert Oosthoek,
omdat hij mij op vele manieren van dienst was. 

Hoewel het onderzoek niet in opdracht werd uitgevoerd, kreeg ik in de meeste gevallen wel
medewerking en steun van de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Allereerst wil ik het district
Zuid bedanken voor het toekennen van studiefaciliteiten, zodat ik onder andere twee jaar lang
één dag in de week studieverlof kreeg. Naast steun van het district waren ook de medewerkers van
de afdeling Communicatie en Post- en Archiefzaken zo vriendelijk om mijn vragen te
beantwoorden. Via J.A. Sijnesael, secretaris van de Stichting Oud-medewerkers politieregio
Rotterdam-Rijnmond, kreeg ik inzage in de ledenlijst, waardoor het mogelijk was om nog ongeveer
honderd functionarissen van het voormalige gemeentepolitiekorps Rotterdam te interviewen. 

Voor het raadplegen van dossiers uit het archief van de politiezuivering en het Centraal
Archief Bijzondere Rechtspleging kon ik in eerste instantie terecht bij Maarten van Rijn en zijn
collega’s van het ministerie van Justitie. Voor hen was het geen enkel probleem om de vele door
mij opgevraagde dossiers ter beschikking te stellen. Ook in drukke tijden werd er altijd naar een
plekje gezocht waar ik rustig de dossiers kon doornemen. Nadat de dossiers waren overgedragen
aan het Nationaal Archief werd René Jansen mijn aanspreekpunt. Hij zorgde ervoor dat de
overgang voor mij soepel en zonder vertraging verliep. Voor mijn algemene vragen kon ik binnen
het Nationaal Archief eveneens een beroep doen op de deskundigheid van Sierk Plantinga. 
Bij deze wil ik de medewerkers van het ministerie van Justitie en het Nationaal Archief bedanken
voor hun gastvrijheid en hulp.

Verder wil ik de navolgende personen en instellingen bedanken voor hun medewerking: 
Cees Biezeveld, directeur van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Jos Breukers
en medewerkers van het Nederlands Politiemuseum in Apeldoorn, Jan Hofs en vrijwilligers van
de Historische collectie politie Rotterdam-Rijnmond, Theo en Doti Kalf van de Stichting
Historische Verzameling Nederlandse Politie in Zaandam, Victor Laurentius van het Nederlands
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Rode Kuis, directie en medewerkers van het Marechausseemuseum in Buren, directie en mede-
werkers van het Oorlogs- en Verzetsmuseum Rotterdam, M. Tydeman van het Wachttoren-
genootschap, directie en medewerkers van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
(niod), en vele anderen die op enigerlei wijze hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het
manuscript, dat na ruim acht jaar intensief speurwerk bijna voltooid was. 

Op het moment dat ik met de afronding bezig was, kreeg ik via prof. dr. Johannes Houwink
ten Cate, voorzitter van de ‘werkgroep jodenvervolging’ van het niod en hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam een uitnodiging om tijdens een bijeenkomst van de werkgroep een
voordracht te houden over de jodenvervolging in Rotterdam. Enkele dagen na de bijeenkomst
belde Johannes Houwink ten Cate mij op met de vraag of ik op mijn onderzoek zou willen
promoveren. In eerste instantie dacht ik dat hij met de verkeerde persoon contact gezocht had,
maar al snel werd duidelijk dat hij zich niet vergist had. Na contact met de decaan van de Faculteit
der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, bleek dat het mogelijk was om
ontheffing te krijgen van de opleidingseis, mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan zou
worden. Hoewel de hele procedure niet eenvoudig was, heb ik toch besloten om van deze unieke
gelegenheid gebruik te maken.

Dit besluit had onder andere tot gevolg dat het manuscript omgevormd moest worden tot een
proefschrift. Hiervoor kon ik altijd een beroep doen op mijn promotor, Johannes Houwink ten
Cate. Zelf tevreden over de nieuwe aanpassingen reisde ik meerdere malen naar Amsterdam om
het resultaat met hem te bespreken. Meestal keerde ik weer met nieuwe aandachtspunten en
aanbevelingen huiswaarts. Dit was niet altijd goed voor mijn zelfvertrouwen, maar telkens bleek
dat het proefschrift er beter van werd. Hiervoor zorgde ook prof. dr. J. de Vries, die mijn eerste
manuscript zorgvuldig doornam en van deskundig commentaar voorzag, waarvoor ik hem dank.
Deze dank geldt eveneens voor dhr. P.F. Flu, Ton Hougee, Miep Rozendaal en mijn beide
paranimfen Willeke Pak-Guelen en Gerben Stolk, die als meelezers de fouten uit het lijvige
proefschrift haalden. Verder ben ik dank verschuldigd aan Arie van der Schoor en dhr. en mevr.
Vijver-McMaster in verband met hun hulp bij het vertalen van de samenvatting. De leden van de
promotiecommissie, bestaande uit prof. dr. J.C.H. Blom, prof. mr. S. Faber, prof. dr. C.J.C.F.
Fijnaut, prof. dr. P.T. van de Laar en prof. dr. P. Romijn waren de laatsten die het proefschrift
beoordeelden. Hun aanbevelingen en opmerkingen waren zeer waardevol.

De periode waarin ik een groot gedeelte van het manuscript herschreef en veranderde in een
proefschrift duurde vier jaar. Omdat verlenging van de studiefaciliteiten helaas niet mogelijk was,
moest dit gedaan worden naast een meer dan volledige en drukke baan. Hierdoor schoot een
bezoek aan mijn ouders er soms bij in, maar zij volgden op afstand de vorderingen met heel veel
interesse. Helaas kan mijn vader het eindresultaat niet meer aanschouwen, maar ik weet dat hij
ontzettend trots was. Zelf ben ik bijzonder trots op mijn gezin. Door het aannemen van de uit-
daging bracht ik de meeste vrije tijd door in mijn studeerkamer, waardoor het gezinsleven vaak
aan mij voorbij ging. Ik waardeer het ten zeerste dat ik deze ruimte kreeg, want zonder steun van
mijn gezin had ik het uiteindelijke doel nooit bereikt. Daarom draag ik dit boek op aan mijn
vrouw Jacqueline en mijn beide zoons Sidney en Sven.
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