
 

 

 University of Groningen

De beul van Amersfoort. Biografie van Josef Kotalla (1908 - 1979)
Hoving, Richard

DOI:
10.33612/diss.97976051

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2019

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Hoving, R. (2019). De beul van Amersfoort. Biografie van Josef Kotalla (1908 - 1979). [, Rijksuniversiteit
Groningen]. Prometheus. https://doi.org/10.33612/diss.97976051

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.97976051
https://research.rug.nl/nl/publications/b9c96cc2-38b4-4e7a-a0cd-35d00910cd9c
https://doi.org/10.33612/diss.97976051


Behorende bij het proefschrift

De beul van Amersfoort
Biografie van Josef Kotalla (1908-1979) 

Stellingen

1. Het persoonlijke leven van de 31-jarige Josef Kotalla was al mislukt aan 
de vooravond van de Duitse inval in Polen. Het uitbreken van de Twee-
de Wereld oorlog was een zegen voor hem.

2. Josef Kotalla was de beul van Kamp Amersfoort, maar heeft anders dan 
tot dusverre wordt aangenomen geen gevangenen doodgeslagen of -ge-
schopt in het Duitse gevangenenkamp.

3. De bewakers in Kamp Amersfoort traden veel gewelddadiger op tegen 
de gevangenen dan kampcommandant Karl Peter Berg van ze verwacht-
te. In de afgesloten gemeenschap die het kamp vormde was sprake van 
een ‘Umbau des Gewissens’.

4. Het proces dat na de oorlog tegen Josef Kotalla is gevoerd laat zien dat 
de Bijzondere Rechtspleging onder invloed van het voormalig verzet 
verre van eerlijk en evenwichtig verliep.

5. De Nederlandse naoorlogse journalistiek heeft zich in de berichtgeving 
over de beulen van Kamp Amersfoort van zijn slechtste kant laten zien.

6. Bijna 31 jaar na zijn veroordeling werd het doodvonnis tegen Josef Ko-
talla alsnog voltrokken in de koepelgevangenis in Breda. 

7. In het onderzoek naar Nederland in de Tweede Wereldoorlog in Neder-
land zijn Duitse daders te lang genegeerd.

8. De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort moet in het (nieu-
we) bezoekerscentrum van het voormalige concentratiekamp een per-
manente tentoonstelling inrichten rond Duitse en Nederlandse daders.

9. Elke middelbare scholier moet tijdens zijn schooltijd verplicht een be-
zoek brengen aan een van de voormalige Duitse kampen in Nederland.

10. Er gaat niets boven promoveren, in Groningen.
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