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R. Hoving schrijft biografie Joseph Kotälla 
Een ‘mensch-duivel’, noemde de voormalige verzetskrant Het Parool hem kort 
na de oorlog. De krant deed in november 1945 verslag van het opgraven van 
de slachtoffers van Joseph Kotälla in de omgeving van het Duitse 

concentratiekamp Amersfoort en stelde dat Kotälla ‘zijn hoogste genot vond in 
het aanschouwen van in pijn gekromde lichamen en de doodangst in de ogen 
van de stervenden’.  
   Hoe uitgesproken het beeld van Kotälla ook is, zo weinig onderzoek is er 
gedaan naar zijn leven en optreden tijdens de oorlog. De naoorlogse 
berechting van Joseph Kotälla en de slepende discussie over zijn vervroegde 

vrijlating zijn tot op heden onderzocht vanuit de politieke en maatschappelijke 
discussie over hoe om te gaan met oorlogsmisdadigers. Dit onderzoek 
daarentegen richt zich in de eerste plaats op de achtergronden, motieven en 
interpretaties van Kotälla. 

   Richard Hoving (1971) is historicus en journalist. In 2011 publiceerde hij Het 
‘foute’ kamp. De geschiedenis van het Amersfoortse interneringskamp Laan 
1914 (1945-1946). 

Dag van de Biografie & Erik Hazelhoff Biografieprijs 
Op 14 april 2014 zal op de Dag van de Biografie de Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs 
uitgereikt worden. De jury bestaat uit: 
Paul Schnabel (voorzitter), Hans Renders (Biografie Instituut), Els Kloek (historica en 

schrijfster), Marja Pruis (boekenredacteur De Groene Amsterdammer) en Luc Devoldere (redactie 
Ons Erfdeel). 
Meer informatie vindt u op www.erikhazelhoffprijs.nl. 

Tweede druk Theoretical Discussions of Biography 
De tweede herziene en uitgebreide druk van Theoretical Discussions of Biography. Approaches 
from History, Microhistory, and Life Writing, geredigeerd door Hans Renders en Binne de Haan, zal 
binnenkort verschijnen bij uitgeverij Brill. 

Vacature biografie Van der Louw 
De Faculteit der Letteren, het Biografie Instituut, het Documentatiecentrum 

Nederlandse Politieke Partijen en de Graduate School for the Humanities van 

de RUG zoeken een 
Promovendus: Biografie André van der Louw 
0,9 fte | Vacature nr: 213237 

   In combinatie met de te volgen onderzoeksopleiding dient dit 
onderzoeksproject te leiden tot een promotie c.q. biografie. 
   André van der Louw (1933-2005) was bestuurslid van de Arbeiders Jeugd 

Centrale (AJC), hij werkte als redacteur bij de VARA-gids en was betrokken bij 
de vernieuwing van de PvdA. Van der Louw was burgemeester van Rotterdam, 
minister van CRM, KNVB-sectievoorzitter en perschef voor de VARA en voorzitter 
van de NOS. 

De biografie van André van der Louw zal bijdragen aan onze kennis van de 
naoorlogse politieke geschiedenis, in het bijzonder het denken over de 
ontwikkeling van sociaaldemocratie in Nederland, stedelijk bestuur en 

omroeppolitiek. Voorts draagt het proefschrift bij aan reflectie op het genre 
van de biografie in de cultuurgeschiedschrijving. 
   Nadere informatie over deze vacature vindt u op 

http://www.rug.nl/research/biografie-instituut/vacatures 
 
Zie ook de advertentie in NRC Handelsblad zaterdag 26 oktober 2013. 
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R. Hoving writes biography Joseph Kotälla 
A ‘human devil’, he was called by the former Dutch resistance newspaper Het 
Parool shortly after the war. The paper reported on excavating the victims of 

Joseph Kotälla in the vicinity of the German concentration camp Amersfoort 

(NL) in November 1945 and stated that Kotälla ‘found his greatest pleasure in 
looking at tormented bodies and watching the pain and agony in the eyes of 

the dying’. 
   As outspoken the image of Kotälla is, as little research has been done on his 
life and actions during the war. Hitherto the study’s concerning the postwar 

trial of Joseph Kotälla and the lingering debate on his parole are dominated by 
the political and public discussion on how to deal with war criminals. This 
study, however, focuses primarily on Kotälla's motives and interpretations. It 
provides insight in how he looked back on his life, what he thought of his share 

in World War II and how he dealt with the lengthy prison sentence that was 
imposed on him. 
   Richard Hoving (1971) is a historian and journalist. In 2011 he published Het 

‘foute’ kamp. De geschiedenis van het Amersfoortse interneringskamp Laan 
1914 (1945-1946). 

Day of Biography & Erik Hazelhoff Biography Prize 
On 14 April 2014 the Erik Hazelhoff Biography Prize will be awarded on the Day of Biography. De 

jury consists of: 
Paul Schnabel (chairman), Hans Renders (Biography Institute), Els Kloek (historian and 
writer), Marja Pruis (book editor De Groene Amsterdammer) and Luc Devoldere (editor Ons 

Erfdeel). 
More information can be found on www.erikhazelhoffprijs.nl. 

Second edition Theoretical Discussions of Biography 
The second augmented edition of Theoretical Discussions of Biography. Approaches from History, 
Microhistory, and Life Writing, edited by Hans Renders and Binne de Haan, will be published 
shortly by publisher Brill. 

Vacancy biography Van der Louw 
The Faculty of Arts, the Institute of Biography , the Documentation Centre 
Dutch Political Parties and the Graduate School for the Humanities of the RUG 
are looking for: 

PhD student: Biography André van der Louw 
0.9 FTE | Job No: 213237 
   Combined with the research training that should be followed, this reasearch 

should lead to a promotion or biography. 
   André van der Louw (1933-2005) was a board member of the Youth Workers 
Central (AJC), he worked as an editor at the VARA guide and was involved in the 
renewal of the Labour Party. Van der Louw was mayor of Rotterdam, Minister of 

CRM, KNVB section president and chief press officer of the VARA and chairman of 
the NOS. The biography of Andre van der Louw will contribute to our 
understanding of postwar political history, especially thinking about the 

development of social democracy in the Netherlands, urban governance and 
broadcasting policy. In addition the thesis contributes to reflection on the genre 
of biography in culture history. 

   Further information about this position can be found at 

http://www.rug.nl/research/biografie-instituut/vacatures. 

See also the ad in NRC Handelsblad Saturday 26 October 2013. 
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