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Corrie Berghuis (1951) promoveerde in oktober 1999 op het naoorlogse
Nederlandse vluchtelingenbeleid onder de titel Geheel ontdaan van onbaat-
zuchtigheid. Voordien stelde zij de bronnenpublicatie Joodse vluchtelingen
in Nederland 1938-1940 samen. Voor genoemde onderzoeken alsook voor
andere werkzaamheden onderzocht zij talrijke persoonsdossiers. Mo-
menteel werkt zij als redacteur op het Nationaal Archief.

Peter Christiaans (1951) is sinds 1970 in dienst bij het Centraal Bureau voor
Genealogie; sinds 1980 is hij hoofd afdeling bibliotheek. Hij is oprichter
(1988) en voorzitter van de Indische Genealogische Vereniging en publi-
ceerde veel op Indisch-genealogisch gebied. Buiten deze specialisatie
heeft hij samen met C.P. Mulder in 1999 Onderscheidingen van de Koning-
Groothertog. De Orde van de Eikenkroon 1841-1891 gepubliceerd.

Corrie van Eijl (1949), historica, is als post-doc verbonden aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 1994 op Het werkzame verschil.
Vrouwen in de slag om arbeid 1889-1940 en doet nu onderzoek naar het
Nederlandse vreemdelingenbeleid in de periode 1850-1960.

Leo Lucassen (1959) promoveerde in 1990 in Leiden op de geschiedenis
van zigeuners in Nederland en is momenteel als NWO-pionier verbon-
den aan de afdeling Geschiedenis en Regiostudies van de Universiteit
van Amsterdam. Hij publiceerde over de geschiedenis van paspoorten en
het vreemdelingenbeleid in Nederland en Duitsland in de 19e en 20e
eeuw, onder meer in het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (1998 en 2000),
Holland (2001) en Social Science History (2002). Verder publiceerde hij in
1998 met Gerard van der Harst het boek Nieuw in Leiden. Plaats en beteke-
nis van vreemdelingen in een Hollandse stad (1918-1955). 

Louk Pöckling (1938) is docent biologie en Nederlands en vertaler Duits.
Hij studeerde cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Neder-
land, waar hij in 2001 afstudeerde op zijn scriptie Vestiging, groepsvorming
en integratie van Westerwalders in Amsterdam in de negentiende eeuw. In het
kader van deze scriptie deed hij uitgebreid onderzoek aan de hand van
het Amsterdamse vreemdelingenregister.

Marlou Schrover (1959) promoveerde in 1990 in Utrecht op een onderzoek
naar arbeidsverhoudingen in de voedingsmiddelenindustrie. De laatste
vijf jaar heeft ze zich toegelegd op migratieonderzoek. Haar boek Een ko-
lonie van Duitsers. Groepsvorming onder Duitse immigranten. Utrecht in de
negentiende eeuw verschijnt bij uitgeverij Aksant, Amsterdam 2002. Ze is
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wetenschappelijk coördinator van het Centrum voor Geschiedenis van
Migranten en werkt op het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in
Den Haag en op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in
Amsterdam.
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