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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 Tweede Wereldoorlog 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 -geschopt in het Duitse gevangenenkamp.
3.

De bewakers in Kamp Amersfoort traden veel gewelddadiger op tegen
de gevangenen dan kampcommandant Karl Peter Berg van ze verwachtte. 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 Kotalla alsnog voltrokken in de koepelgevangenis in Breda.
7. In het onderzoek naar Nederland in de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn Duitse daders te lang genegeerd.
8. De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort moet in het (nieuwe) bezoekerscentrum van het voormalige concentratiekamp een permanente tentoonstelling inrichten rond Duitse en Nederlandse daders.
9. Elke middelbare scholier moet tijdens zijn schooltijd verplicht een bezoek brengen aan een van de voormalige Duitse kampen in Nederland.
10. Er gaat niets boven promoveren, in Groningen.
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