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STELLINGEN BIJ PROEFSCHRIFT “GEMMEKER” door A.P.M. van Liempt 
 
 
1. Dat een incompetente alcoholist als Joseph Dischner in september 1942 tot 
commandant van Westerbork werd benoemd, toont aan dat in het personeelsbeleid 
van het Duitse bezettingsregime kapitale blunders konden worden gemakt 
 
2. In de organisatie van kamp Westerbork hadden Duitse joden een dominante 
positie tegenover Nederlandse joden, wat tot bittere tegenstellingen leidde 
 
3. Dat sommigen in kamp Westerbork Gemmeker als een gentleman zagen is totaal 
onterecht: onderzoek naar zijn optreden levert talloze gevallen op waarin hij 
gevangenen meedogenloos en onmenselijk behandelde  
 
4. Commandant Gemmeker moet geweten hebben dat de joden die hij naar 
Auschwitz en Sobibor liet deporteren het vrijwel zeker niet zouden overleven 
 
5. De sterk uiteenlopende benadering van vertegenwoordigers van het Nederlands 
openbaar ministerie ten aanzien van Duitse oorlogsmisdadigers toont aan dat 
coördinatie in de Bijzondere Rechtspleging destijds ver te zoeken was 
 
6. In Amsterdam zijn jodenjagers tot de doodstraf veroordeeld omdat ze hun 
slachtoffers in handen gespeeld hadden ‘van hun bitterste vijand’; het is moeilijk te 
begrijpen dat die bitterste vijand, die ze in ontvangst nam en naar de 
vernietigingskampen zond, na zes jaar straf weer als vrij man in Düsseldorf terug 
was 
   
7. Als Gemmeker in Amsterdam zou zijn berecht, was hij vrijwel zeker tot de 
doodstraf veroordeeld 
   
8. Het is te prijzen dat de Duitse justitie jarenlang getracht heeft Albert Gemmeker 
alsnog voor medeplichtigheid aan massamoord te veroordelen, wat de Nederlandse 
justitie had verzuimd, maar het openbaar ministerie in Düsseldorf heeft in die zaak 
wel onbegrijpelijk amateuristisch en in-efficiënt geopereerd 
   
9. Dat de Duitse officier van Justitie dr Kepper in 1961 de zaak-Gemmeker 
behandelde, en er in 1976 opnieuw over besliste door hem voor de tweede keer  
buiten vervolging te stellen, is een procedurele faux pas, die ver beneden het niveau 
van een democratische rechtsstaat is 
   



10. Het dagboek In Depot van Philip Mechanicus is de meest indrukwekkende 
prestatie van een Nederlandse journalist in de twintigste eeuw en had de auteur dan 
ook postuum de titel “Journalist van de Eeuw” moeten opleveren - een bekroning 
waar Henk Hofland, die deze titel in werkelijkheid kreeg, het ongetwijfeld mee 
eens zou zijn geweest 
 
   
   
   
   
   
 


