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■ Persoonsgegevens 

 
Naam   J.L. (Hans) van der Pauw   
 
Geboren 1955 
 
Regio Noord-Holland Noord 
 
Telefoon  
 
E-mail vanderpauw@planet.nl 
 
Beroep Historicus (PhD) 
 
Vooropleiding Gymnasium-ß ; MO-A Engels 
 
Studie Maatschappijgeschiedenis  (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
 
Promotie 1995  (onderwerp : paramilitaire verzetsgroepen in WO-II) 
 
Website http://jlvanderpauw.nl/ 
 
 
 

■ Vaardigheden 

 
Historicus (PhD) met een langdurige en brede onderzoekservaring. 
Gespecialiseerd in de 20e eeuw, met name de Tweede Wereldoorlog en het interbellum. 
Vakkundig en accuraat onderzoeker. Gewend om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.  
In staat om in korte tijd veel werk te verzetten (universitaire studie in 3 jaar voltooid ; projecten nadien 
steeds grondig uitgevoerd en binnen de gestelde tijd afgerond). Goede kennis van Engels, Duits en Frans. 

 

 

■ Algemene eigenschappen 

 
Zorgvuldigheid en grondigheid, toewijding en vasthoudendheid. Scherp analyserend vermogen, zin voor 
essentie en een uitstekende schrijfvaardigheid. Een brede interesse en een bijzonder ruime algemene 
ontwikkeling. Inventief, creatief en muzikaal. Sportief, openhartig en plezierig in de omgang. 

http://jlvanderpauw.nl/


■ Werkzaamheden 

 
1979-1985   Erasmus Universiteit Rotterdam  
assistent-onderzoeker politicologie : 
- onderzoek naar Tweede-Kamerleden (voor prof. dr. Van Schendelen) 
- onderzoek naar Nederlandse Europarlementariërs (voor prof. dr. Van Schendelen) 
- onderzoek naar Nederlandse jeugdbewegingen in het interbellum (voor drs. Charmant) 
 
1986-1989   Erasmus Universiteit Rotterdam  
- universitaire studie maatschappijgeschiedenis (in 3 jaar voltooid) 
- tevens publicatie van twee boeken (1986 en 1987) 
 
1990-1995   Erasmus Universiteit Rotterdam  
wetenschappelijk onderzoeker (historicus) : onderzoek naar het paramilitaire verzet in Rotterdam 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, in het kader van mijn promotie (boekuitgave 1995) 
 
1996-2000   Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 
wetenschappelijk onderzoeker (historicus) : 
- ontsluiting, inventarisatie en beschrijving van diverse collecties (1996-1997) 
- van okt. 1997 t/m dec. 1999 gedetacheerd bij de Commissie Onderzoek Financiële Tegoeden WO-II 
  (Commissie Scholten) : tot eind 1998 als onderzoeker, daarna als hoofd onderzoek 
- tevens van jan. 1999 t/m nov. 2000 als onderzoeker werkzaam voor de Stichting Onderzoek  
  Terugkeer en Opvang [van vervolgden WO-II] (SOTO) 
 
1998-2005   Pensioen & Uitkeringsraad, Leiden 
historicus : lid van de Raadskamer WUBO, van jan. 1998 t/m dec. 2005  
(WUBO = Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers) 
 
2001-2006   Gemeente Rotterdam 
wetenschappelijk onderzoeker (historicus) : onderzoek naar Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog, 
gericht op de publicatie van het gelijknamige standaardwerk (2006 ; 3e druk 2011) 
 
2007   Uitgeverij Boom, Amsterdam 
werkzaamheden met betrekking tot de geschiedschrijving van De Koninklijke / Shell-groep 
 
2008-2010   Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 
wetenschappelijk onderzoeker (historicus) : 
- ontsluiting van het Indisch Archief 
- onderzoek naar de geallieerde bombardementen op Amsterdam-Noord in juli 1943 (boekuitgave 2009) 
- particuliere onderzoeksopdracht via het NIOD (opdrachtgever en onderwerp vertrouwelijk) 
- ontsluiting beeldmateriaal (project Erfgoed van de Oorlog) 
 
2011-2015   Freelance werkzaamheden 
- historisch vooronderzoek WO-II voor de opsporing van conventionele explosieven (OCE) 
- research voor en samenstelling van het boek  Rotterdam 40-45 (1e en 2e druk 2014) 
- diverse andere onderzoekswerkzaamheden 
 
2015-2019   Expload - Adviesbureau voor explosieven gerelateerde vraagstukken 
historicus : historisch vooronderzoek WO-II voor de opsporing van conventionele explosieven (OCE) 
 
Verder publicatie van boeken en artikelen, lezingen en bijdragen aan radio- en televisieprogramma's. 



       
 

       
 

 

 

■ Publicaties in boekvorm 

 
1. Coremans de Rapaljaan - Opkomst en ondergang van L.G.A. Coremans en zijn Rapaille Partij, 
 Ad. Donker, Rotterdam 1986 
 
2. De Actualisten - De kinderjaren van het georganiseerde fascisme in Nederland 1923-1924, 
 Sijthoff, Amsterdam 1987 
 
3. Guerrilla in Rotterdam - De paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945,  
 SDU, Den Haag 1995; tevens proefschrift 
 
4. Eindrapport van de Begeleidingscommissie Onderzoek Financiële Tegoeden WO-II in Nederland, 
 3 delen, Leiden 1999  (supervisie en medeauteur) 
 
5. Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog,  Boom, Amsterdam 2006 / 3e druk 2011 
 (aan dit boek werd in 2008 de Dutilhprijs toegekend) 
 
6. Tijdloos sportvissen - Een keuze uit de Nederlandse hengelsportliteratuur  [vanaf de 19e eeuw], 
 Het Goede Boek, Huizen 2006  (niet wetenschappelijk, maar wel historisch georiënteerd) 
 
7. Joop de Jonge - 'Hans KP' - 1918-2006,  Rotterdam 2007  (biografie van een verzetsleider) 
 
8. De bombardementen op Amsterdam-Noord - juli 1943,  Boom, Amsterdam 2009 
 
9. Rotterdam  40-45,  WBooks, Zwolle 2014 / 2e druk 2014     ■ 


