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Voorwoord

Als zou blijken dat de opvattingen van Hitler over de wereld, de geschiedenis
en over een volk en de mensheid daadwerkelijk overeenkomen met die van
een volwaardige religieuze stroming – waarbij het weliswaar gaat om een
religie met pathologische trekken – dan moeten we ons opnieuw bezinnen.
Het lijkt er daadwerkelijk op dat er een belangrijk aspect in de heersende
opvattingen over het gedachtegoed en het handelen van het nationaal-socia-
lisme over het hoofd wordt gezien. Iedere openbare herdenking van de slacht-
offers van het nationaal-socialisme is zinloos, wanneer men niet beseft dat
Hitler de relatie tussen Duitsland en de joden binnen een religieus wereld-
beeld plaatste. Is de vanuit religie beargumenteerde samenhang tussen een
individueel en door anderen bepaald lot ook aantoonbaar als samenhang
tussen een individueel en een collectief slachtofferschap?

Er bestaan maar weinig wetenschappelijke studies over de religie van Hitler,
en over hoe deze moet worden verhelderd. Hierover wordt in de wetenschap-
pelijke wereld net zo weinig gediscussieerd als in de media. Waarom dit zo is zou
een zelfstandig onderwerp van onderzoek kunnen zijn. Een verklaring hiervoor
is misschien dat iets wat niet mag bestaan, er ook niet is. Onderzoek naar het
verband tussen politiek en religie staat haaks op onderzoek naar de moderniteit
in de negentiende en twintigste eeuw. Religie lijkt historisch achterhaald. Het
publieke debat wordt beheerst door de rationaliteit van de economie. De over-
heersende opvatting was dat zelfs wanneer het wereldbeeld van Hitler een reli-
gieuze dimensie zou hebben, dit dan toch minder belangrijk was: men gaf voor-
rang aan onderzoek naar sociaal-economische oorzaken en de hieruit voort-
vloeiende sociaal-psychologische verschijnselen. 

Aanhangers en verdedigers van religie als afzonderlijk historisch object van
onderzoek valt het op hun beurt zwaar om religie met het nationaal-socialisme
in verband te brengen: zij willen het christendom niet opzadelen met een ver-
vloeking vanwege de misdaden van het nationaal-socialisme.

Wanneer men dieper in de materie wil doordringen lijkt het erop dat er een
onderscheid kan worden aangetoond tussen destructieve, pathologische vormen
van religie en de christelijke logos. Michael Hesemann maakt dit onderscheid.
Zijn zorgvuldig gedocumenteerde poging om de religie van Hitler te beschrijven
verdient alleen al hierdoor ons respect.

Op deze plaats wil ik twee redenen noemen waarom het inderdaad moeilijk
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is om te begrijpen en aan te tonen dat het wereldbeeld van Hitler religieuze
dimensies heeft. 

Ten eerste noem ik het vooroordeel dat het essentiële kenmerk van het racisme
van het nationaal-socialisme biologisch, sociaal-darwinistisch (en daarom juist
niet religieus) van aard zou zijn, en ten tweede het gegeven dat dit slechts met
moeite aan de hand van raadpleging van Hitler’s Mein Kampf kan worden
onderzocht. Want Mein Kampf mag niet worden uitgegeven en in de openbare
bibliotheken staat het boek in de “vergifkast.”

Er kan niet eenduidig worden aangetoond dat er samenhang bestaat tussen
een biologische, sociaal-darwinistische rassendoctrine en de religieuze dimensies
van het nationaal-socialisme. Daarnaast is onderscheid maken tussen rassen en
racisme niet direct met elkaar te vergelijken. Racisme behelst de overtuiging van
een min of meer buitengewone superioriteit van de eigen gemeenschap waar
men uit voortkomt. Maar bij de vraag hoe Hitler de door hem geponeerde supe-
rioriteit van het arische ras met zijn antisemitisme beargumenteerde, kan
worden aangetoond dat hij geen biologische, sociaal-darwinistische criteria han-
teerde. 

Om het belang van het werk van Michael Hesemann te benadrukken – dit
tevens in het licht van de actualiteit van het antisemitisme – wil ik nu recht-
streeks een passage citeren uit Hitlers Mein Kampf (p. 329) waarin het gaat over
de wederzijdse afhankelijkheid van de lotsbestemming van het arische en het
joodse “ras.”: 

“De machtigste tegenstelling van de Ariër is de jood. Er bestaat geen volk ter wereld
waarbij de overlevingsdrang zó sterk is ontwikkeld als bij de zogenaamde uitverko-
renen. Het beste bewijs hiervoor is alleen al het voortbestaan van dit ras… Welk volk
heeft tenslotte grotere omwentelingen meegemaakt dan dit volk – en is toch altijd
weer opnieuw vanuit de meest vreselijke catastrofen van de mensheid op dezelfde
manier  op de voorgrond getreden? Welke onbegrensde wil om te leven, en wil tot
instandhouding van de soort, spreekt uit deze feiten?”

Hierin is meteen zichtbaar dat de karakterisering van het joodse volk niet gefun-
deerd is in biologische, sociaal-darwinistische opvattingen. De vraag die hier met
betrekking tot het sociaal-darwinistische aspect gesteld moet worden is: waarom
was Hitler eigenlijk antisemiet en waarom heeft hij zich niet tot het jodendom
bekeerd? De radicale vijandschap ten aanzien van het jodendom heeft derhalve
andere oorzaken. De vraag moet zijn: wat is het gevolg van het poneren van 
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de superioriteit van “de Ariër”, wanneer deze daarnaast ook de “meest grote
tegenstelling” is van het succesvolle, door overlevingsdrang geleide joodse volk,
ofwel van het joodse “ras”? In het werk van Michael Hesemann wordt deze vraag
met goede argumenten beantwoord.

Een ander probleem dat zichtbaar wordt wanneer we het wereldbeeld van
Hitler als religie willen begrijpen, is dat het lastig is om het begrip ‘religie’ vol-
ledig te definiëren. Hierbij moet men bedenken dat een religie, of het herdef-
iniëren van religieuze tradities, niet ontstaat doordat een professor zijn leven
wijdt aan onderzoek dat moet leiden tot een onweerlegbaar model voor een reli-
gieuze interpretatie van existentiële vragen over het bestaan. Er bestaat een
veelvoud van definities met betrekking tot het begrip ‘religie’ zonder dat men de
wetenschappelijke discussie hierover kan afsluiten. Michael Hesemann onder-
neemt een poging om het begrip ‘religie’ eenduidig te definiëren, waarbij hij zich
geenszins contradictoir verhoudt ten opzichte van de vele wetenschappelijke
pogingen en aanzetten hiertoe. Hij beschrijft het ontstaan en de gevolgen van de
religie van Hitler aan de hand van een beschrijving van zijn kindertijd, zijn jeugd
in Wenen en de periode daarna binnen zijn persoonlijke bindingen. Hij toont
ons een tot de verbeelding sprekende dramatiek, met daarbij het juiste gevoel
voor situaties en omstandigheden, stemmingen en hypothesen over zijn drijf-
veren. Het lukt Hesemann aldus om een ontwikkeling te beschrijven die via reli-
gieuze esoterie naar een politieke esoterie, en tenslotte naar de misdaad leidt.  

Zijn uiteenzettingen zijn gefundeerd op kennis via bronnenonderzoek en
wetenschappelijke werken, waaruit ofwel wordt geciteerd, ofwel naar wordt ver-
wezen. Geen enkele wetenschapper zal de kritiek kunnen uiten dat Hesemann
een boek over dit onderwerp heeft laten liggen, waarbij hij meent zelf zo’n boek
te moeten realiseren. Maar het is nog  lofwaardiger dat het Michael Hesemann
is gelukt om zowel een spannend als een leerzaam boek te schrijven.

Claus E. Bärsch

Prof. dr. Claus Ekkehard Bärsch doceert politieke wetenschappen aan de 
universiteit van Duisburg-Essen.
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Inleiding

Vroom als het koorknaapje dat hij ooit was, knielt het monster met zijn
handen gevouwen in gebed op de grond. Hij heeft daarbij zijn blik gecon-
centreerd op de hemel gericht. Het beeld van Hitler dat de Italiaanse kun-
stenaar Maurizio Cattelan in september 2002 bijdroeg aan een tentoon-
stelling in Rotterdam, was een bewuste provocatie. Het had effect en leidde
tot stormen van verontwaardiging. De kunstenaar wilde ons confronteren
met het kwaad, aldus beargumenteerden de organisatoren om de gemoederen
te sussen. Hitler werd getoond als een gevaarlijke, verachtelijke komediant.
Cattelan bereikte zijn ophef veroorzakende effect met de meest onvoor-
stelbare radicale tegenstelling. Een biddende, zelfs boetvaardige en om ver-
geving van zijn zonden smekende Hitler was – jammer genoeg – nog nooit
vertoond. De realiteit was volkomen anders…

Het was een spookachtige scène: onwezenlijk in een mengvorm van klein-
burgerlijkheid en grootheidswaan, familiaire benauwenis en bohémien van
karakter. Kortom, het was de banaliteit van het kwaad. In de vertrekken van
de rijkskanselarij kwam op een avond in het voorjaar van 1933 de leiderskliek
van de NSDAP bij elkaar voor thee met gebak. Terwijl de magere, boomlange
Ernst “Putzi” Hanfstaengl, de beste vriend van Hitler uit München, met een
gekromde rug aan de vleugel melodieën van Wagner speelde, tingelden
tijdens de uren die men met elkaar doorbracht de theelepeltjes en gebaks-
vorkjes. De halfzuster van Hitler serveerde, en het echtpaar Goebbels zat op
een kleine sofa met naast hen, op kleine stoeltjes, de Stürmer – opruier Julius
Streicher en Gauleiter Adolf Wagner uit München. Als bijzondere gast was
ook Hermann Rauschning uitgenodigd, de NSDAP senaatspresident van
Danzig, die zich de potsierlijke bijeenkomst zó goed kon herinneren, dat hij
het jaren later nog gedetailleerd kon beschrijven.

Even later voegde Hitler zich ook bij het gezelschap. Hij plofte ont-
spannen neer in een uitzonderlijk brede stoel om, zoals iedere avond, aan een
van zijn vrijwel onafgebroken monologen te beginnen. Deze keer was het
thema: religie. Wanneer we de herinneringen van Rauschning voor juist aan-
nemen, dan nam Hitler geen blad voor de mond: 

“Voor wat betreft de kerken, maakt niet uit welke: het draait allemaal om het-
zelfde. Daar zit geen toekomst meer in. In ieder geval niet in de Duitse kerken.

11
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Het (Italiaanse, MH) fascisme kan in de naam van God vrede met de kerk
sluiten. Ik zal het ook doen. Waarom niet? 

Het zal mij er niet van weerhouden het christendom in Duitsland met wortel
en tak, en met al zijn vertakkingen en vezels, uit te roeien. 
Voor ons volk is het echter van beslissende betekenis of het joods-christelijke geloof,
met zijn weke moraal waarin het medelijden wordt aangehangen, uitgaat van
een sterk, heldhaftig geloof in God en de natuur, in God en een eigen volk, en in
God en een zelfstandig lot, met een zelfstandig bloed…

Men is ofwel Christen, ofwel Duitser. Men kan niet allebei zijn… we willen
vrije mannen, die weten dat God in henzelf leeft, en die dit ook uitdragen…” 1

Later vulde hij aan:

“Twee werelden staan tegenover elkaar! De Godenmens en de Satansmens! De
jood is de tegengestelde mens, de antimens. De jood is de schepping van een andere
God. Hij moet ontsproten zijn uit een andere wortel van de menselijke stam. De
Ariër en de jood… ze staan zó ver van elkaar af als het dier van de mens. Niet
dat ik de jood een dier wil noemen. Hij staat véél verder af van het dier dan de
Ariër. Hij is een wezen dat vervreemd is van de natuur, en dat er ver vanaf
staat.” 2

“We beëindigen een dwaalspoor van de mensheid. De tafelen van de berg Sinaï
zijn niet meer geldig. Het geweten is een joodse uitvinding. Het is als de besnij-
denis, een verminking van de menselijke natuur. Een nieuwe periode van een
magisch wereldbeeld komt erop neer dat de betekenis niet ligt in het weten, 
maar in de wil. De christelijke leer over de oneindige betekenis van de menselijke
individuele ziel en de persoonlijke verantwoordelijkheid plaats ik met koele bere-
deneerde helderheid tegenover de verlossende leer over de nietigheid en onbe-
duidendheid van de individuele mens en zijn voortbestaan in de zichtbare 
onsterfelijkheid van de natie. In plaats van het dogma over het plaatsvervangende
lijden en sterven van een goddelijke verlosser, treedt het plaatsvervangende leven
en handelen van de nieuwe leiders en wetgevers, die de gelovige massa verlossen
van de last van de keuzevrijheid.3

Zelfs wanneer de letterlijke tekst van deze redevoeringen slechts door
Rauschning vanuit zijn herinneringen is gereconstrueerd, iets waardoor vele
historici het neerbuigend terzijde legden, is er geen twijfel mogelijk over de
juistheid van de inhoud ervan.4 Op dat moment had Hitler zijn doel bereikt.
Nu ging het erom zijn vertrouwelingen in te zweren op de nieuwe opgaven,
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namelijk de oprichting van het Derde Rijk en het grondvesten van een
nieuwe religie. Het zou geen geloof voor vertwijfelden en mislukkelingen
worden, geen religie van liefde en deemoed, maar een cultus van de wil, het
geweld en de meedogenloosheid – een terugval in de barbarij. “Ja! We zijn
barbaren. We willen het zijn. Het is een eretitel. Wij zijn degenen die de wereld
zullen verjongen. Deze wereld loopt op zijn eind!”5 Aldus pochte Hitler slechts
enkele weken na de machtsovername tegen Rauschning. Maar in het
openbaar speelde hij nog steeds de gelovige Christen die de “Here God” en
de “Voorzienigheid” aanriep, zijn redevoeringen met religieuze formuleringen
beëindigde, en die een concordaat met de Heilige Stoel aanging, waardoor de
staat schijnbaar vrede met de kerk had gesloten. 

Dat dit allemaal één grote leugen was, is het onderwerp van dit boek.
Hitler, sluw als een slang, had alleen maar als doel een potentiële tegenstander
zich schijnbaar zeker te laten voelen, om op een beslissend moment toe te
kunnen slaan. Hij haatte de kerk niet veel minder dan de joden en ook
hierbij smeedde hij al plannen voor een Endlösung. Hij wilde de kerk ver-
vangen door een nieuwe religie, een vermeende heilsleer die gebaseerd was op
zijn waanideeën. “Wij zijn ook een kerk. Die van hen heeft afgedaan”,6 zei hij
tegen Rauschning. De senaatspresident van Danzig, zelf een trouwe pro-
testant, heeft Hitler zonder zijn masker meegemaakt, en hij doorzag hem al
spoedig: vol van walging keerde hij zich af van Hitler en het Duitse rijk, en
vertrok hij naar het buitenland.

Ik geef toe dat de titel van dit boek evenzeer een provocatie is als het
beeld van Cattelan. Niets lijkt verder van elkaar verwijderd dan ons begrip
van religie en het beeld dat we van Adolf Hitler hebben: de onmens en mas-
samoordenaar. Men zou het boek dus als een naïeve poging om de Führer een
gewetensvraag te stellen terzijde kunnen leggen, of men zou het kunnen toe-
voegen aan het veelvoud van publicaties waarmee in het kader van een fas-
cinatie voor het kwaad ieder aspect van het privéleven van Hitler wordt
gethematiseerd. De overvloed van het gepubliceerde materiaal zou tot de
overhaaste conclusie kunnen leiden dat historisch onderzoek niets nieuws
meer over Hitler aan het licht kan brengen: we menen dat we nu wel alles
over de Duitse dictator weten.  

Het wezenlijke echter, de fundamenten van zijn innerlijke motivatie en
overtuiging, de oorzaak voor zijn zendingsdrang, bleef tot nu toe in hoge
mate onopgehelderd. Dit boek kan hoogstens een aanvulling geven op de
grote biografieën van Joachim C. Fest, John Toland en Ian Kershaw, op de
doorwrochte studies van Werner Maser en op het uitmuntende onderzoek
van Guido Knopp. 

13

INLEIDING

Hitlers religie.qxd  27-12-2006  11:09  Pagina 13



Hoewel de vraag naar Hitlers religie in dit werk vooral wordt gethema-
tiseerd, verdient deze een bijzondere beschouwing. Want deze vraag behelst
geen terloops te beschrijven aspect van zijn privéleven: het gaat hier om niet
minder dan om de sleutel tot  begrip van het nationaal-socialisme!

11 september 2001 heeft ons geleerd dat religie méér is dan een per-
soonlijk geloof, praktiserende naastenliefde of gewijde aandacht. Zij is een
macht die mensen tot het hoogste kan voeren, of tot het laagste kan ver-
leiden, en dit voortdurend met de belofte hen te verlossen. Religie is niet per
definitie goed of slecht. Zij is zo goed of slecht als de ethiek die door haar
wordt verspreid, en de vruchten die haar gelovigen afwerpen. Zoals het fana-
tieke fundamentalisme van de Al-Queda-terroristen een politieke heilsleer is,
met aanhangers die de overtuiging hebben een “Heilige Oorlog” te voeren,
vervulde ook het nationaal-socialisme, dat 40 miljoen mensen de dood
injoeg, in overeenstemming met de opvatting van de aanhangers ervan, een
missie in het licht van de heilsgeschiedenis. Desondanks kijken we hoofd-
schuddend naar Islamitische fundamentalisten en willen we niet inzien dat
er niet zo heel lang geleden een sektarisme, met gevolgen die nog veel fataler
waren, vlakbij in Duitsland kon ontstaan. En dit niet in de vorm van zoiets
als een radicale splintergroepering, maar als een staatsmacht. Het gegeven dat
Hitler voor radicale Islamieten een idool is, maakt deze studie over zijn religie
nog noodzakelijker. Want met de fundamentele Islam, de religie die vrede op
haar vaandel heeft geschreven en die een leer over de barmhartige God ver-
spreid, is de dwaalleer van het nationaal-socialisme net zo onverenigbaar als
met het christendom en jodendom. (Waarvoor Mohammed als “de religies
van het boek” veel respect betoonde.)

De religieuze belofte van heil en verlossing kan een mens tot volledige
zelfopoffering brengen, waarbij het bijna kan leiden tot een bovenmenselijke
zelfoverwinning, die bij diegene “heroïsche deugden” openbaren die in het
christendom een teken van heiligheid zijn. Een religie die het leven draagt,
beschermt en beheert, is een constructieve religie. Maar een religie die in haar
tegendeel verandert en zich tot destructieve perversiteit verlaagt, beschikt over
de macht om het menselijke geweten, met zijn natuurlijke gevoel voor recht
en onrecht, in onbalans te brengen. 

Wanneer een mens zich verbindt tot een “herwaardering van alle waarden”
met een bevel tot onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, kan het natuurlijke
medeleven en zelfs de drang tot zelfbehoud volledig worden uitgeschakeld, en
kan het hem maken tot een dader van een zelfmoordaanslag en zelfs tot een
handlanger van de holocaust. In dit opzicht was de NSDAP, met zijn
eschatologische verlossingsbelofte en zijn totale fixatie op de als zodanig zelf-
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benoemde verlosser Adolf Hitler, daadwerkelijk een sekte, en waren zijn aan-
hangers en handlangers, tot en met de SS-beulen in de concentratie-
kampen, niets anders dan opgehitste fanatieke jongeren die een destructieve
cultus aanhingen. 

Ik weet dat deze these nog provocatiever klinkt als de titel van dit boek.
Tot nu toe werd het nationaal-socialisme ondanks alle irrationaliteit in
essentie als een politiek fenomeen beschouwd, alsof het Hitler uitsluitend om
de macht was te doen, waartoe hij, om dit te bereiken, ieder middel en iedere
trucage geoorloofd achtte. In andere uiteenzettingen wordt hij gezien als een
sociologisch-psychopathologisch fenomeen, als een getraumatiseerde under-
dog en een eeuwige verliezer die oorlog voerde uit wraak. Het fanatieke anti-
semitisme van de nazi’s wordt teruggevoerd op het christelijke anti-judaïsme,
en dit op een manier alsof het voormalige koorknaapje Hitler zich op
zodanige wijze in hen had verinnerlijkt, dat hij hen, toen hij echt gek was
geworden, alleen nog maar hoefde te radicaliseren en ze voor het (gangbare?)
décor van het christendom, (ofwel voor het Vaticaan), tot hun bloedige daden
hoefde aan te zetten. 

Sebastian Haffner laat ons in zijn “Aantekeningen over Hitler’ zelfs ge-
loven dat de dictator “ondanks zijn routinematige retorische aanroeping van de
‘voorzienigheid’ en de ‘almachtige’ niet alleen areligieus was, maar ook antennes
had om aan te voelen wat religie voor een ander kon betekenen.” 7 Ik wil hier het
volgende tegen inbrengen: Hitler en de mannen in zijn meest directe
omgeving hebben daadwerkelijk geloofd in hun daden. Ze waren ervan over-
tuigd dat ze handelden in opdracht van God of van de ‘voorzienigheid.’ Het
nationaal-socialisme was geen politieke ideologie, maar een mythisch-reli-
gieuze wereldvisie die zich baseerde op de mythe van het bloed als drager van
de ziel, en dit in samenhang met een eschatologische heilsleer. Hitler streefde
naar het stichten van een nieuw tijdperk, het apocalyptische “Duizendjarige
rijk” uit de openbaring van Johannes, via een individuele verlossing van het
“ware” uitverkoren volk: de Ariërs. Omdat de Ariër voor de nazi’s in zijn pure
vorm oorspronkelijk een Godenmens was, waarbij rassenvermenging was ver-
oorzaakt door de zondeval, kon deze verlossing alleen maar plaatsvinden door
consequente uitroeiing van alle “rassenvreemde” elementen: vooral de joden
die ze zagen als de incarnatie van het kwaad, maar ook de “verjoodste” christe-
lijke kerken. De holocaust was voor de volgelingen van Hitler geen irrationeel
toeval, maar een noodzakelijkheid van de heilsgeschiedenis: een vervelende
plicht die moest worden vervuld. 

Hitler was niet zozeer verbijsterend irrationeel, maar verbijsterend
logisch in alles wat hij deed – hij volgde de fatale logica van een destructieve
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religie. In dit kader is de volledige interpretatie van de catastrofe aldus: de
politiek van het nationaal-socialisme was het product van deze religie.
Deze religie was niet zoiets als een bijverschijnsel van de politiek. 

De onheilsleer van het nationaal-socialisme was geen derivaat van het
christendom, maar een afgekondigde tegenstroming. Hitler was, in de letter-
lijke betekenis van het woord (zoals Nietzsche het gebruikte) een “Antichrist”,
die alle christelijke waarden en denkbeelden radicaal verdraaide. Het christe-
lijke anti-judaïsme met alle afgrijselijke excessen werd voortdurend gebaseerd
op de claim dat de kerk zélf de legitieme erfgenaam van het oudtestamen-
tische jodendom was. Voor de christen is Jezus Christus de vervuller van het
oude verbond. Men verweet de joden dat ze hem niet hebben herkend, en in
het meest extreme geval wilde men dat ze zich bekeerden. Het antisemitisme
wijst echter de joden in alles af wat ze zijn, dit zonder uitzonderingen en
redding. Van Jezus wordt niet alleen ontkend dat hij goddelijk is, ook zijn
joodse identiteit wordt hem ontzegd: hij wordt omgevormd tot iemand die
een anti-joodse revolutionair was. De Jezus van de antisemieten en van de
nazi-ideologen heeft met de christelijke verlosser totaal geen overeen-
komsten. 

Racisme kan niet christelijk zijn. De belangrijkste culturele bijdrage van
het christendom is de leer van de gelijkwaardigheid van ieder mens, als even-
beeld van God. Het antisemitisme moet dus andere wortels hebben. We
vinden ze in de gnosis, een syncretische verlossingsleer uit de oudheid, met
Perzische en Egyptische wortels. Hierin wordt gesteld dat de individuele ver-
lossing van de mens plaatsvindt door inzicht, waarbij er geheime kennis, die
wordt gekenmerkt door extreem dualisme, in het vooruitzicht wordt gesteld.
De gnostici waren ervan overtuigd dat de geestelijke “wereld van het licht”
het goede behelsde, en dat de materiële “wereld van de duisternis” het slechte
behelsde en was als: “een gevangenis van de ziel.” Daarom kon voor hen de
schepper van de materiële wereld, de God van de joden, alleen maar de satan
zijn. Het extreme demoniseren van de joden voert dus terug op de gnostici.
Toen Hitler hen in een gesprek met Rauschning “De schepping van een
andere God” noemde, verwees hij eenduidig naar de gnostische, en niet naar
de christelijke traditie. Het waren uitsluitend de gnostici die geloofden dat het
oude en het nieuwe testament openbaringen waren van twee verschillende
goden: de slechte God die de wereld heeft geschapen en de God van het licht,
die door Christus werd belichaamd om de ziel uit de materiële gevangenis te
bevrijden.

In de negentiende eeuw beleefde de antieke gnosis in de esoterie, in het
occultisme en in de theosofie (als drie begrippen voor dezelfde leer) haar
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renaissance. Er ontstond indertijd een esoterische rassenleer, die het dualisme
van licht en duisternis op de “rassen” van de Ariërs en joden overbracht. 

Hun aanhangers achtervolgden de joden niet meer omdat ze de vermeen-
de “moordenaars van Christus” waren, maar omdat ze volgens hen het
“kwade” principe van het materialisme, dat van de “duisternis” vertegen-
woordigden, en ze de wereldheerschappij van de Ariër, de “verlichte Goden-
mens,” betwistten. 

In dit boek wil ik aantonen dat het nationaal-socialisme voortkwam uit
de esoterische stromingen van de negentiende eeuw – van de theosofie en ari-
osofie, tot het Wagneriaanse Pan-Germanisme. Het was niets anders dan de
politieke omkering van hun duistere heilsleer, waarbij vanaf het begin het
hakenkruis als handelsmerk werd gehanteerd. Bijna de hele machtselite van
het Derde Rijk hield zich intensief bezig met de esoterische leer van Richard
Wagner (zoals Hitler, Eckart, Rosenberg en Goebbels) en met neo-gnostische
mystiek ( zoals Eckart, Rosenberg en Goebbels). Sommigen verbonden zich
hierbij aan esoterische geheime genootschappen voor mannen, zoals Hess,
Himmler, Rosenberg, Eckart en Frank. Heinrich Himmler, die zelf een fana-
tieke occultist was, wilde zelfs, met de graalridders voor ogen, binnen de SS
een zelfstandige ridderorde oprichten. In zijn jeugd hield Hitler zich bezig
met het occultisme en met ariosofie, en hij bezat hierover een omvangrijke
bibliotheek. Al deze mannen hadden in hun kindertijd of jeugd een afkeer
van het christendom: de esoterie werd voor hen een vervangende religie. Hun
politieke engagement behelsde voor hen een praktische bewerking van dit
wereldbeeld. Het irrationele element, het extreme dualisme en de gnostische
verlossingsleer van het individu, in combinatie met het geloof in een apo-
calyptische eindstrijd tegen het kwaad in de gedaante van de joden, maakt de
definitie van het nationaal-socialisme als “politieke religie” legitiem. 

Hoewel er niet op alle gebieden volledig aan werd vormgegeven, bevat het
nationaal-socialisme toch de basiselementen van iedere religie. Mein Kampf
van Hitler werd uitgeroepen als het nieuwe evangelie, partijdagen werden als
een liturgie in scène gezet en in het middelpunt van een gemeenschappelijke
belijdenis stond: het geloof aan de redder Adolf Hitler die als de voltooier van
het werk van Christus niet alleen zijn gelijke was, maar ook boven hem uit-
steeg.

Er zijn in het verleden diverse pogingen ondernomen om de religieuze
componenten van het nationaal-socialisme uit te kristalliseren. Op de eerste
plaats moet hierbij ‘Der glaube des Adolf Hitler’ uit 1968 worden genoemd,
een publicatie waarin het thema echter niet grondig wordt uitgewerkt. 
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Want in plaats van een poging om het wereldbeeld van de leider van de nazi’s
volledig te doorgronden, polemiseert de auteur van deze 752 bladzijden tel-
lende pil eindeloos tegen het “vulgaire christelijke, en vooral katholieke geloof
van brede lagen van de bevolking,”8 en ziet hij dienovereenkomstig uitsluitend
“specifiek Oostenrijkse en specifiek katholieke elementen in de persoon Adolf
Hitler.” 9 Hierbij eindigt hij met een gloedvol betoog tegen de katholieke kerk
en het pausdom. De priester en kerkgeleerde uit Mainz, prof. dr. Georg May,
misbruikte daarentegen in zijn omvangrijke, maar zeker niet objectieve studie
uit 1991, ‘Kirchenkampf oder Katholikenverfolgung’, het thema voor een
interconfessionele polemiek. Hierbij komt hij tot de slotsom dat Hitler zijn
strijd tegen de katholieke kerk met ondersteuning van de protestanten heeft
gevoerd. In het jaar 2002 tenslotte, ondernam Daniël Jonah Goldhagen een
poging om in ‘Die Katholische Kirche und der Holocaust’ aan te tonen dat
er tussen de nazi’s en de katholieken sprake was van een “door schuld inge-
geven onderlinge verwevenheid.” Om zijn gewaagde these te onderbouwen
deinsde de zelfbenoemde moralist absoluut niet terug voor het gebruik van
gemanipuleerde foto’s en verdraaide ondertitels.10

Het nationaal-socialisme stond in feite ver af van de twee christelijke
kerkgenootschappen. Alleen de nazipropaganda hield tot op het laatst de
dwaalleer overeind, dat het nationaal-socialisme en het christendom met
elkaar verenigbaar waren. Om dit te bewijzen werd er verwezen naar het par-
tijprogramma van de NSDAP, dat zich uitsprak voor het “positieve christen-
dom.” Dit begrip was puur gegoochel met etiketten, want het “positieve
christendom” vertoonde – zoals dit duidelijk in geschriften van de nazi-ideo-
logen naar voren komt – geen enkele overeenkomst met het traditionele ker-
kelijke christendom. Vanaf het begin was het nationaal-socialisme net zo anti-
klerikaal als het antisemitisme. De nazi’s beschouwden het christendom van
de kerkgenootschappen als “verjoodst”, met waarden als naastenliefde en
deemoed die volgens hen onverenigbaar waren met hun barbaarse mensbeeld.
Het concordaat met de heilige stoel uit 1933 diende aldus – evenals “de
onderonsjes” met de evangelische kerk – slechts tot doel de kerkgenoot-
schappen gerust te stellen, teneinde de vrije hand te hebben bij de holocaust:
de vernietiging van de joden. Het was allemaal net zo huichelachtig als het
pact met Hitler-Stalin, waarin de Sovjetpartner gerustgesteld moest worden,
terwijl Duitsland niet alleen Polen annexeerde, maar ook de oorlog tegen
Rusland voorbereidde.

Pas vrij recent is het verband tussen gnosis, apocalyptiek en het nationaal-
socialisme herontdekt, bijvoorbeeld in Harald Strohms ‘Die Gnosis und der
Nationalsozialismus’ (1997), Ley/Schoeps ‘Der Nationalsocialismus als
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politische Religion’, (1997), en in Claus – Ekkehard Bärschs ‘Die politische
Religion des Nationalsozialismus’, (2002). 

Ook werd deze onderlinge relatie toegepast bij het instituut voor filosofie
van de universiteit van München, in het kader van het internationale
onderzoeksproject “Totalitarismus und politische Religionen.” Deze onder-
zoeken, die voor het begrip van het nationaal-socialisme van groot belang zijn
geweest, voeren terug op het pionierswerk van de politicoloog Eric Voegelin,
die gedurende de jaren 1960 in München doceerde. Al in 1938 (!) omschreef
hij het nationaal-socialisme als een “politieke religie” en als een “antichris-
telijke religieuze beweging.”11 Mijn boek is tevens gebaseerd – indien men dit
aldus zou willen omschrijven – op het werk van “de school van Voegelin.” Ik
heb een poging ondernomen om voort te borduren op het weefsel van dit
grondpatroon, waarbij ik de wortels en effecten van de nationaal-socialistische
onheilsleer nader wilde omschrijven. 

Op deze plaats wil ik hierbij toegeven dat het geen eenvoudige opgave is
om de religie van Hitler te definiëren. Hiertoe zijn teveel getuigenissen uit
zijn tijd tegenstrijdig: in de eerste plaats de uitspraken van Hitler zelf, maar
ook de pogingen van zijn paladijnen om hieruit een ideologie te formuleren
en dogma’s te definiëren. Alleen al hierdoor is het belangrijk om steeds
opnieuw te benadrukken dat de politieke religie van het nationaal-socialisme
zich nog in het ontwikkelingsstadium bevond en dat het bij lange na nog niet
als zodanig tot volle bloei was gekomen. Enerzijds zocht men nog naar de
basale fundamenten van Arische kennis, anderzijds was men, vooral in de
beginjaren, van mening dat de massa, die nog niet in de “ware leer” was
ingewijd, niet in één klap geshockeerd moest worden: men plande een gelei-
delijke deprogrammering en indoctrinatie. Hiertoe deden de nazi’s niet zozeer
een beroep op theorie, maar veeleer gebruikten ze grote mythologische voor-
stellingen aan de hand waarvan ze de Arische lagen van het onderbewustzijn
opwekten. Alleen al hierdoor is het noodzakelijk dat ook het enorme histo-
risch belangrijke potentieel van mythen, zowel constructief als destructief,
door de officiële geschiedschrijving wordt herontdekt. Wie ze overhaast ter-
zijde schuift, zou er al snel aan ten prooi kunnen vallen. 

Hitlers religie was, zoals de laatantieke gnosis of de huidige esoterie, een
syncretisme: ze omvatte christelijke elementen binnen een heidense inter-
pretatie. Evenals de gnostici en ingewijden in de esoterie geloofde ook Hitler
dat de mens kan transformeren in een God, en dat hij zichzelf kan verlossen,
dit zonder gebonden te zijn aan goddelijke wetten of geboden. 
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De rampspoed die het resultaat was van deze arrogantie, zou een waar-
schuwing voor de komende generaties kunnen zijn.
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I

Wat Hitler las

Een belangrijke sleutel om Adolf Hitler te kunnen begrijpen ligt in
Washington D.C. In die plaats, in de grote zalen van de bibliotheek van het
congres van de Verenigde Staten, is de bibliotheek ondergebracht van een
man die ooit miljoenen mensen de dood injoeg, waarbij hij een heel con-
tinent in puin en as liet leggen. Boeken geven inzicht in de menselijke ziel: in
zijn verlangens en strevingen, in zijn angsten en verwachtingen, en in zijn
wereldbeeld en filosofie. Het was dus voor iedere historicus een echte schat,
die de Amerikanen in 1945 vanuit een zoutmijn in de buurt van Berchtes-
gaden in veiligheid brachten, en die ze, alsof het een oorlogsbuit was, naar de
VS transporteerden. Maar toch duurde nog het bijna zestig jaar voordat deze
schat voor onze tijd werd ontsloten. 

Geen historicus, maar een journalist herontdekte “Hitlers boeken” voor
onze periode, en hiermee kon hij een verbazingwekkende vondst wereld-
kundig maken. Uitgerekend op de 112ste geboortedag van Adolf Hitler, op
20 april 2001, betrad Timothy W. Ryback van het  tijdschrift The Atlantic de
leeszaal met “de verzameling zeldzame boeken” (Rare books and special col-
lections division) van de Library of Congress. Onder zware, bronzen kroon-
luchters die vanaf het hoge, gestructureerde plafond naar beneden hingen, en
omgeven door dikke tapijten en enorme houten bureaus, deed hij zijn ont-
dekking.

Deze wereldwijd unieke verzameling omvat 800.000 banden van zeld-
zame en historisch belangrijke boeken, waartoe ook de privé-bibliotheken van
de presidenten van de Verenigde Staten Thomas Jefferson, Theodore
Roosevelt en Woodrow Wilson behoren. Niemand die niet beter wist, zou op
deze plaats de aanwezigheid van boeken vermoeden van een man die het
gedachtegoed van vrijheid en humanisme, waarop de Verenigde Staten ooit
werden gegrondvest, in blinde woede de oorlog had verklaard. Het gegeven
dat deze Third Reich collection – zoals de collectie tegenwoordig wordt ge-
noemd – voordien stiefmoederlijk werd behandeld, en dat hij tot op heden
nog niet volledig is ontsloten, laat zien hoe pijnlijk dit bezit eigenlijk voor 
hen is.1

Daarnaast was “Hitlers Bibliotheek” eigenlijk vooral een toevallige
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vondst. Eind april 1945 wierpen geallieerde vliegers bommen af op Hitlers
Berghof. In enkele minuten veranderden ze de lievelingsresidentie van de
Führer in een rokende puinhoop. 

Na de zelfmoord van de dictator op 30 april drongen er, allereerst om te
plunderen, ingezetenen door in het Führersperrgebiet op de Obersalzberg.
Hierbij deden ze vooral een greep naar de voorraden levensmiddelen en
kleding, maar ook namen ze talrijke waardevolle spullen mee.

Na de terugtocht van de laatste SS-eenheden werd het gebied bezet door
soldaten van de 101ste Luchtlandingsdivisie van het Amerikaanse leger. Toen
ze over het terrein patrouilleerden ontdekten ze een stilgelegde zoutmijn.
Binnen in de mijn bevonden zich duizenden zware houten kisten, met enkele
ertussen die ooit voor het vervoer van jenever waren gebruikt, maar die nu
volgepakt waren met boeken. Op etiketten werd als herkomst ervan de
Reichskanzlei in Berlijn genoemd. Klaarblijkelijk had Hitler kort voor zijn
einde zijn kostbare bibliotheek (of minstens een deel ervan) uit het spervuur
in de hoofdstad van het Duitse Rijk willen redden. In feite had de dictator
tijdens de laatste weken in de Führerbunker overwogen om zijn hoofdkwartier
naar de Berghof te verplaatsen.2 Tot dit doel waren er al delen van de inven-
taris van de Reichskanzlei in vrachtvliegtuigen naar Berchtesgaden gebracht.
Aldaar werden, in afwachting van nieuwe orders, ook zijn boeken ook opge-
slagen.

Ook in het grote bunkercomplex van de Berghof werden boeken ge-
vonden, maar de meeste waren al in handen gevallen van de plunderaars.
Toen Lee Miller, de Amerikaanse verslaggeefster van Vogue, begin mei op de
Obersalzberg arriveerde om overblijfselen van het privé-leven van Hitler op
te sporen, werd ze geconfronteerd met een afschrikwekkend beeld. De ge-
bouwen van de bunker van het voormalige Führer-Quartier werden met hele
zakken tegelijk door de plaatselijke bevolking en de bezetter vrijwel leegge-
ruimd. Niets wat niet spijkervast zat werd door hen achtergelaten. Dit gold
ook voor de boeken, waarbij de souvenirjagers kieskeurig waren: “Ze werden
achteloos weggegooid als ze geen notities in zijn handschrift bevatten, geen
opdracht, of geen interessante omslag.3

Wat overbleef werd in eerste instantie door de Amerikanen naar Mün-
chen gebracht, samen met de kisten uit de zoutmijn. In deze plaats had het
Amerikaanse leger een “verzamelpunt” voor de nazi-oorlogsbuit ingericht.
Aldaar maakte men geen enkele haast en spande men zich slechts in om de
bijna 3000 boeken te tellen. Pas in 1946 raakte een afvaardiging van de con-
gresbibliotheek – op zoek naar zeldzame boeken voor de collectie – op de
hoogte van de sensationele vondst en werd de verzameling geconfisqueerd. In
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augustus 1946 werd de bibliotheek van Hitler verscheept naar Frankfurt,
waar hij nog een jaar bleef liggen voordat hij in september 1947 in de VS
arriveerde. Eindelijk aangekomen in Washington, werd het inventariseren van
de collectie een ondankbare klus voor een stagiaire. Studenten moesten
beslissen wat van waarde was, en wat dus deel uit moest maken van de con-
gresbibliotheek, en wat niet. Dit betekende: een boek dat geen eenduidige
opdracht aan Hitler bevatte of zonder een ex libris van de dictator werd niet
in de collectie opgenomen. Het boek werd aan een andere bibliotheek in de
Verenigde Staten geschonken, of men verkocht het aan een antiquariaat.

Toen de verzameling in 1952 werd geteld, was hij al geslonken tot 1800
exemplaren. Tot op heden zijn er van de Third Reich collection nog maar 1244
banden overgebleven. Tot april 2001 waren er slechts 200 titels in de
online catalogus van de Library of Congress te vinden. Pas in de bibliografie
‘The Hitler library’4 die in hetzelfde jaar verscheen, werden alle titels opge-
nomen. 

Op basis van een simpel vooroordeel werd er tot nu toe, zelfs door grote
biografen van Hitler als Joachim Fest, Alan Bullock, John Toland of Ian
Kershaw, weinig of geen aandacht aan de verzameling geschonken. De
student die de boeken in 1952 mocht catalogiseren meende dat het uit-
sluitend ging om bewijsexemplaren van Duitse uitgevers en auteurs die ooit
gesommeerd waren ze aan de Führer toe te sturen. “Er zijn nauwelijks aan-
wijzingen te vinden waaruit kan worden opgemaakt dat veel van deze boeken
behoren tot delen van zijn persoonlijke bibliotheek, en ook is niet te bewijzen dat
hij ze ooit heeft gelezen”, meende Gerhard Weinberg.5 Pas tijdens het werk aan
de bibliografie ‘The Hitler Library’ ontdekten de historici Philipp Gassert en
Daniël Mattern hoe onjuist deze inschatting was. Niet alleen de persoonlijke
ex libris van Hitler, maar ook schriftuurlijke onderstrepingen en aanteke-
ningen van de dictator geven het bewijs dat Hitler deze boeken daadwerkelijk
heeft gelezen.

De Führer leest

De Führer leest,6 ondertitelde zijn vaste fotograaf Heinrich Hofmann een
beroemd geworden foto uit 1932 van Hitler tijdens een tussenstop op ver-
kiezingstournee met het vliegtuig. Hoe belangrijk zijn boeken voor hem
waren, wordt al bevestigd door zijn kameraden van het eerste uur. “Boeken,
altijd maar weer boeken!”, memoreerde zijn jeugdvriend August Kubizek.7 “Ik
kan mij Adolf helemaal niet zonder boeken voorstellen. Thuis stapelde hij ze
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rondom zich op. Hij moest altijd een boek dat hem bezighield bij zich hebben.”
Kubizek, de enige echte vriend van de jeugdige Hitler, benadrukte steeds
opnieuw welke belangrijke rol zijn boeken in deze vormende jaren voor hem
hebben gespeeld. Terwijl de latere dictator als teenager de school afwees en hij
zijn leraren verachtte, haalde hij uit boeken de schijngeleerdheid waarin hij
zijn hele leven zou uitblinken. ‘Boeken waren zijn wereld. In Linz had hij zich,
om ieder gewenst boek te kunnen bemachtigen, tegelijkertijd bij drie bibliotheken
laten inschrijven”, memoreerde Kubizek. 

Hierbij liet Hitler zich in de keuze van zijn boeken veeleer leiden door
willekeur: zijn enige criterium was het vage gevoel dat de auteur “hem iets zou
kunnen vertellen.” Een boek was goed wanneer het zijn vooropgestelde
mening leek te bevestigen. In zijn boek Mein Kampf verklaarde Hitler zijn
leesgedrag als volgt:

“Wie echter de kunst van het juiste lezen beheerst, voor diegene zal het gevoel bij
het bestuderen van ieder boek, ieder tijdschrift of iedere brochure hem onmiddel-
lijk opmerkzaam maken op wat zijns inziens geschikt is om duurzaam vast te
houden. Dit ofwel vanwege doelmatigheid, ofwel omdat het in het algemeen
wetenswaardig is. De op deze manier verworven kennis wordt zo ook zinvol geïn-
tegreerd in het altijd ergens aanwezige beeld waardoor er zich een voorstelling van
de een of andere zaak wordt gevormd, en het ofwel corrigerend ofwel aanvullend
zal werken en dus ofwel de juistheid ervan ofwel de verduidelijking ervan zal ver-
groten… slechts op deze manier heeft het lezen zin en doel.” 8

Andere bronnen bevestigen het leesplezier van de autodidact. Zijn neef
Johann Schmidt memoreerde een zomervakantie van de jeugdige Adolf in
Spital, het dorp van zijn familie in een bosrijk gebied. De belangrijkste bagage
die hij bij zich had was een stapel boeken waarin hij “bijna voortdurend las of
ze bestudeerde.” 9

Naar Wenen nam Hitler, aldus Kubizek, vijf zware koffers vol met boeken
mee. Christa Schröder, een getuige van zijn “Weense jaren”, verklaarde dat hij
bij elkaar 500 werken van een stadsbibliotheek had “verslonden.” 10 Dat hij
deze boeken meestal slechts consumeerde en absorbeerde, maar er zelden kri-
tisch op reflecteerde, is kenmerkend voor een autodidact. In ieder geval bleef
hij zijn hele leven lang verslingerd aan het gedrukte woord. Zelfs tijdens de
Tweede Wereldoorlog, aldus zijn persoonlijke arts prof. von Hasselbach, ging
er nauwelijks een dag voorbij waarop Hitler niet minstens één boek pro-
beerde door te werken.11

In een inkomstenverklaring van de belastingen uit 1930 bleek de aanschaf
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van nieuwe boeken de derde grootste aftrekbare onkostenpost (na reis- en
transportkosten). In een brandverzekering die hij in oktober 1934 afsloot
voor zijn woning bij de “Prinzregentenplatz” in München, gaf Hitler
150.000 Rijksmark op als de waarde van zijn bibliotheek, met een omvang
van 6000 banden.12 Dit aantal bevestigde de leider van de HJ (Hitlerjugend)
Baldur von Schirach, die indertijd schreef:

“Zijn grootste hartstocht is zijn bibliotheek die 6000 banden omvat die hij niet
alleen heeft doorgebladerd, maar ook heeft gelezen.” 13

Tegen het eind van de jaren ’30 bezat hij al drie boekverzamelingen. Op de
Berghof, zijn residentie in de Alpen in Berchtesgaden, liet hij op de tweede
verdieping een studio inrichten als een luxueuze privé-bibliotheek, met ele-
gante Perzische tapijten en twee globes, evenals zware eikenhouten kasten met
ambachtelijk houtsnijwerk waarin, achter glazen deuren met bronzen hand-
grepen, de boeken stonden. Hier was ruimte voor 600 boeken die bijzonder
belangrijk voor hem waren. De andere boeken sloeg hij op in München of in
de grote bibliotheek van de Rijkskanselarij, waarvoor zijn vaste architect
Albert Speer de hele westelijke vleugel van de monumentale residentie had
gereserveerd. Voor de Berghof plande Speer een nieuw gebouw: een grote
bibliotheek voor 60.000 banden.14 Hij zal hierbij natuurlijk rekening
hebben gehouden met het hele Duizendjarige Rijk. Maar waarschijnlijk was
de bibliotheek van Hitler tot aan de oorlog gegroeid met meer dan 16.000
banden, zoals indertijd Frederick Oechsner 15 het inschatte, de correspondent
van de United-Press. Het is aannemelijk dat Hitler een groot deel van deze
boeken daadwerkelijk heeft gelezen. Zelfs hoog opgeleide mannen als de
minister van economische zaken voor het Duitse rijk Hjalmar Schacht, con-
stateerde onder de indruk: “(Hitler heeft) ontzagwekkend veel gelezen, heeft
zich enorm veel kennis toegeëigend en hij jongleerde met deze kennis op een vir-
tuoze manier in alle debatten en redevoeringen.16

Ook zijn lijfarts dr. Theo Morell bevestigde: “De algemene vorming van
Hitler werd gekenmerkt door een gebrek aan universitaire vorming, hetgeen hij
echter compenseerde door het lezen van een enorme hoeveelheid algemene
kennis, die hij zich eigen maakte.” 17 Zijn uitstekende geheugen voegde er het
nodige aan toe, om hem bij ieder debat superieur en beter geïnformeerd te
laten lijken. 

Dit stond echter in schril contrast met de vooroordelen en propaganda
van Hitler als de man uit het volk, de zoon van kleinburgers, die zich op
eigen kracht omhoog had gewerkt. Dit beeld van Hitler werd steeds opnieuw
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door de nazi-pers gevoed. Toen Oskar Achenbach van de Sonntag-Morgenpost
van München in het voorjaar van 1933 de privé-vertrekken van Hitler op de
Berghof mocht inspecteren, beschreef hij deze niet bepaald als een oord van
geestelijke inspiratie en ontwikkeling: 

“De slaapkamer van de Führer is van een Spartaanse eenvoud. Een ijzeren bed,
een kast, een commode en een paar stoelen zijn de enige meubelen.
Op zijn boekenplank staan politieke of staatswetenschappelijke werken, enkele
brochures en boeken over de verzorging en opvoeding van herdershonden, en ver-
volgens, Duitse jeugd, luister goed! Daarna komt er een hele reeks boeken van…
Karl May! Winnetou, Old Shatterhand, Schut, allen goede, oude bekenden.” 18

Er bestaat geen twijfel over dat Hitler een hartstochtelijke lezer was van Karl
May. Maar de werken van de fantasievolle Sakser maakten slechts een fractie
uit van zijn bibliotheek. Het gegeven dat wij niet één ervan vinden in de
Third Reich collection van Washington D.C. (en net zo min een boek over het
opvoeden van herdershonden) laat echter ook zien hoe onvolledig deze is.
Wanneer de schatting van Oechsner over de omvang van de bibliotheek van
de onmens realistisch is, waarvan moet worden uitgegaan, dan bevinden zich
in Washington precies één keer 8 procent van de complete verzameling –
beslist een onvolledige, maar representatieve indruk.

Hitler, de esotericus

In ieder geval was het een volledig “nieuwe” en op zijn minst vergaand onbe-
kende Hitler, die Timothy W. Ryback ontmoette bij zijn inspectie van de
Third Reich collection. Hierbij was het meest interessante, verrassende aspect
van een “Hitler zoals ik hem nooit had vermoed”, dat de Führer klaarblijkelijk
een man was “met een uitgesproken belangstelling voor spirituele vragen.” Meer
dan 130 van de 1244 boeken van de Hitler Library behelsden “religieuze en
spirituele thema’s met betrekking tot het westerse occultisme, vanaf de oosterse
mystiek tot de leer van Jezus… Een aantal boeken zijn uit de late jaren ’20, toen
Hitler een obscure demagoog aan de zelfkant van het politieke leven was, andere
uit de laatste jaren, toen hij over Europa heerste.” 19 De verrassende conclusie
van Ryback: De massamoordenaar was een zoeker naar zingeving die klaar-
blijkelijk, net zoals de tegenwoordige vertegenwoordigers van de New Age-
beweging, zijn privé-religie bij elkaar sprokkelde uit fragmenten van spirituele
en occulte tradities. Hitler was een esotericus!
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Een deel van zijn werken uit de “spirituele bibliotheek” van de Führer be-
helsde het christendom. Hieronder vallen boeken met titels als ‘Zondags-
gedachten’, ‘Over het bidden’, ‘Het leven van Jezus’, ‘Onze verlosser’, ‘Een 
leidraad voor religieuze vragen’, maar ook complexere werken zoals van Max
Erich Winkel: ‘De zoon: evangelische bronnen en de verkondiging van Jezus
van Nazareth in zijn oorspronkelijke gedaante, en de vermenging met de
joodse geest’, uit het jaar 1935. 

Andere boeken waren in dezelfde geest, ze eisten een ‘Germaans christen-
dom’, zoals van Tögel/Wohlrab: ‘Germaans Godgevoel in het christelijke 
religieuze onderwijs’, (1935), ‘Rassenziel en christendom’ van Josias Tillenius,
(1926), ‘De evangeliën als tijding uit de hemel’, (1930), ‘Duitsland voor
Christus’, (1933), ‘Religieuze vernieuwing’, (1937), ‘Leesboek over geloofs-
vragen: verweer tegen het geloof in Jahwe’, (1935), en tenslotte van Jörg Lanz
von Liebenfels, ‘Boek over de psalmen Teutsch: het gebedenboek van de
Ariosofen, rassenmystici en antisemieten’ (1926). Een fijnbesneden, in leer
gebonden uitgave van ‘Woorden van Christus,’ maakte bijzondere indruk op
Ryback. In de kantlijn is de Bijbelse opdracht: “en gij zult den Heere, uw God,
liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en
uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit:
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.” (Mk 12, 30-31), gemarkeerd met
een smalle, dunne potloodlijn. Een heimelijke zelfreflectie van de mensen-
vijand Hitler. Of een waarschuwing uit zijn meest directe omgeving, van Eva
Braun of van Paula Hitler, de jongere zuster van de dictator, die af en toe de
Berghof bezocht. We weten het niet.

Andere werken hielden zich bezig met esoterie en occultisme, met de
antroposofie van Rudolf Steiner ofwel: ‘In het licht van de waarheid: graal-
boodschap van Abdruschin’ – de leer van de Duitse esotericus Oscar Ernst
Bernhardt, alias “Abd-ru-schin”. Hiertoe werden ook gerekend van Gustav
Berling: ‘Het wezen van de schepping: onderzoekingen over deze en gene
zijde, over de fundamentele waarheden van de natuur, over de substantie van
de ziel en de consequenties hiervan’ (1914), Hans-Friedrich Blanck ‘Over
geesten onder en boven de aarde’ (1935), Friedrich Lienhard ‘Onder het
rozenkruis’ (1925), evenals ‘Meester van de mensheid: De afstamming uit 
het licht’ (1923), en tenslotte van Heinrich Nüsslein ‘Het geheim van de
inspiratie: uit het wonderbaarlijke rijk van de scheppende kracht. Voor spi-
rituele, intelligente en geniale mensen die in verbinding staan met hun genie,
met hun intelligentie en met het rijk van de geest en de geestelijke heer-
scharen.’(1932) Daarnaast waren er ook esoterische werken als van Gustav
von Pohl: ‘Aardstralen als ziekteverwekker’, van Friedrich Rittelmeyer
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‘Meditatie, twaalf brieven over zelfontplooiing’, (1929), evenals van Schrötter/
Wüst: ‘Dood en onsterfelijkheid in het wereldbeeld van Indo-Germaanse
denkers’, (1938) – onder de laatstgenoemden bevond zich een persoonlijk
kerstgeschenk van Heinrich Himmler.20

De ontdekking van de “esotericus Hitler” is des te explosiever, omdat dit
verwijzingen uit nog veel oudere bronnen bevestigt, die tot dan toe doorgaans
door historici in twijfel werden getrokken. 

Een van deze bronnen is het boek: ‘Het eind van de mythe van Hitler’
van Josef Greiner, dat direct na de oorlog veeleer vanuit opportunistische
redenen werd gepubliceerd en een hele reeks sinds lang weerlegde legendes
over de periode van Hitler in Wenen bevat. Het is desondanks onbetwistbaar
dat Greiner de latere Führer kende uit het Weense mannentehuis in de “Mel-
demannstrasse”, waar hij van januari tot april 1910 gelijktijdig met Hitler
woonde. Getuigen bevestigden de tijdelijke vriendschap tussen de mannen,
ze omschreven Greiner echter ook als een “praatjesmaker” die “een slechte in-
vloed” op Hitler uitoefende.21 In ieder geval zou het boek voor wat betreft de
uitweidingen van Greiner over de interesses van Hitler en zijn leesstof in het
mannentehuis, heel goed een kern van waarheid kunnen bevatten. Zo wordt
hierin beschreven: 

“Hitler brak zijn… hoofd over het Fakir – en Yogadom in India, waarvan de
aanhangers, door zich af te keren van de indrukken van de buitenwereld en door
een concentratie van het denken naar binnen, hetgeen zij door allerlei vormen
van zelfkastijding bewerkstelligen, onvoorstelbare wonderen van menselijke
wilskracht bereiken… Hitler plaatste geen enkel vraagteken bij de waarheid
omtrent berichten dat Fakirs welbewust hun hart tot stilstand konden brengen en
zich dagenlang lieten begraven, of dat zij naakt meerdere keren achter elkaar door
vijf meter lange brandende greppels konden lopen… Dit geheim probeerde hijzelf
te doorgronden en hij deed proeven met zijn hand boven het gaskomfoor…

Omdat indertijd in Wenen meerdere openbare voordrachten over het occul-
tisme werden gehouden, ging Hitler er naartoe. Hij kwam door hen in aanraking
met telekinese, het contact met objecten vanuit de verte… en hij geloofde in ver-
gelijkbare verschijnselen als bij de wichelroede…
Met voorliefde hield Hitler zich ook bezig met fysionomie en wanneer wij samen
in het café of in de tram zaten maakte hij gezichtsanalyses… Ook de grafologie,
waaraan voor het onderzoek naar persoonlijkheid in elk geval een zeker praktisch
belang kan worden toegekend, had bijzondere belangstelling bij hem opgewekt.
Zijn grootste voorliefde betrof echter zonder twijfel de astrologie… geheime
kennis… getallenmystiek… Voor wat betreft het onderzoek naar de menselijke
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ziel, hield Hitler zich intensief bezig met hypnose, het vermogen tot voorspellen
en het tweede gezicht…” 22

Misschien ging het de latere dictator bij zijn belangstelling voor deze
thema’s ook om de vraag hoe men macht over mensen kon uitoefenen. Voor
wat betreft de hypnose, benadrukten een hele reeks van tijdgenoten, met
name degenen uit zijn meest nabije kring, de sterke suggestieve kracht van de
blik van Hitler. Steeds opnieuw lukte het hem om door middel van recht-
streeks oogcontact zijn tegenstander te onderwerpen, en het is aannemelijk
dat hij deze techniek leerde bij een ervaren hypnotiseur. Met een zelfironie die
hij hoogst zelden toonde, zei Hitler op 27 januari 1945, tijdens een stafbe-
spreking in het Führerhauptquartier voordat hij de regeringsleider uit Noor-
wegen zou ontmoeten: “Nu heb ik nog een onaangename taak. Vandaag moet
ik de collaborateur nog hypnotiseren.” 23

Maar hiermee wordt niet alleen het brede spectrum van esoterische wer-
ken in zijn bibliotheek verklaard, het onthult veeleer een dieper verlangen: het
zoeken naar nieuwe antwoorden op oeroude vragen over de fundamenten van
een nieuwe religie. Evenals de aanhangers van de moderne New Age-
beweging was ook Hitler ervan overtuigd dat de wereld aan het begin stond
van een nieuw tijdperk, en vóór de aanvang van een nieuwe periode van de
evolutie. Hermann Rauschning, die hem als weinig anderen al na een paar
ontmoetingen doorzag, schreef hierover: 

“Het keerpunt van de wereld was een thema dat steeds opnieuw in zijn
gesprekken opdook. Het behelsde een ons totaal onbekende en niet te omvatten
omwenteling van het hele bestaan. Op die momenten sprak Hitler als een ziener
en ingewijde. Het was een biologische mystiek, ofwel, men zou kunnen zeggen:
(het was) een mystieke biologie als de basis voor zijn inspiratie. “De dwaalweg
van de geest”, leek op zoiets als de feitelijke afvalligheid van de mensen van hun
goddelijke roeping. Magisch ziende te worden leek hem het doel van de menselijke
ontwikkeling. Zelf voelde hij zich al als iemand die op de drempel stond van dit
magische weten, en hij meende dat hij zijn succes en toekomstige rol hieraan te
danken had. Indertijd had een geleerde uit München, naast vakwetenschappelijke
boeken, een paar merkwaardige dingen over de oerwereld, over de overlevering en
over de mensheid geschreven: over de visioenen van de vroege mensheid, en over
een vorm van hoger inzicht samen met een bovennatuurlijke macht over rationele
natuurwetten. Er was ook het oog van de cycloop, het paritaire oog midden op
zijn hoofd: het orgaan met een magisch inzicht in het heelal, dat nu tot een pijn-
appelklier was verschrompeld. Dergelijke ideeën fascineerden Hitler. Van tijd tot
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tijd hield hij er zich hartstochtelijk mee bezig. Hij zag zijn eigen wonderbaarlijke
leven als een bevestiging van het bestaan van verborgen krachten.” 24

Een tweede bibliotheek van Hitler

Naast de Third Reich Collection van de congresbibliotheek in de VS, is er nog
een tweede “fragment” van de boekenschat van Hitler behouden: een deel van
de privébibliotheek van de Führer uit de Rijkskanselarij, dat blijkbaar niet
meer op tijd naar Berchtesgaden kon worden overgebracht. Het werd in vei-
ligheid gebracht door de Amerikaanse kolonel Albert Aronson, die in mei
1945 als een van de eerste soldaten van de westelijke mogendheden het door
de Russen bezette Berlijn bereikte. 

Op zoektocht naar nazi-souvenirs, liet hij zich door de Russen rondleiden
door de Führerbunker. De laatste schuilplaats van de dictator was echter 
bijna leeggeruimd, met uitzondering van een aantal schilderijen en een stapel
boeken. Hij mocht ze meenemen voor een passende prijs, dit weliswaar uit-
betaald in de inofficiële valuta van na de oorlog, namelijk in Amerikaanse
sigaretten. Tot zijn dood bewaarde kolonel Aronson de oorlogsbuit op zijn
zolder, en later werd het geërfd door zijn neef. De 81 boeken, waarvan de
meeste het persoonlijke ex libris van Hitler droegen, schonk hij op zijn beurt
in 1979 aan de Brown University in Washington D.C.25

Toen Ryback deze tweede Hitler Library inspecteerde, werd het beeld dat
zich al in de Library of Congress voordeed herhaald. Een complete rij van
duizend banden ging over occulte thema’s. Het sensationele was dat de meeste
boeken nog stamden uit de 1920er jaren, waarbij er nergens sprake was van
een persoonlijke opdracht: Hitler moet ze nog tijdens zijn periode in
München hebben geworven. Hieronder bevond zich het “Gebed” (1926) van
de “ingewijde” Joseph Anton Schneider Franken, die zich “Bo Yin Ra”
noemde. Zijn geschriften zijn tegenwoordig nog steeds zeer geliefd onder aan-
hangers van de esoterie. ‘De profetieën van Nostradamus’, nader verklaard
door Carl Loog (1921), voorspelden helaas nog niet het eind van de dictator:
pas later bracht men het volgende kwatrijn met hem in verband: 

“Nabij de Rijn, in het Noordelijke gebergte, (bij de Inn), 
werd temidden van een volk een grootheid geboren, die te laat is gekomen;
hij zal het vruchtbare land en het gebied rondom de Donau verdedigen.
Men zal niet weten, hoe hij tenslotte eindigt.” 26
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Een boek uit 1921 van Otto Grabowski ging over het ‘Geheim van het
hakenkruis en de weg naar het Indo-Germanisme.’ Een boek van Adamant
Rohm, ‘Geneeskunst, geneeskunde, medische wetenschap’ uit 1926/27
ging over de “vitale behandeling door het zogenoemde genezende magne-
tisme.” Het boek van Heinrich uit 1922, ‘De doden leven’, ging volledig over
spiritisme. De enigszins omslachtige ondertitel beloofde: “onweerlegbare fei-
telijke bewijzen. Korte, algemene samenvatting over de gebieden van het
occultisme, hypnotisme, het slaapwandelen, spiritisme en theosofie: ver-
schijningen van het medium; de waarheid over vrijmetselarij; occultisme en
christendom.” Het werd daarbij geïllustreerd door “16 foto’s van “spoken.”
Het beeldmateriaal dat in ieder geval bij de eerste aanblik indruk maakt,
behelst Psi-verschijningen. In 1892, tijdens een séance in Genua, laten vijf
personen een ronde tafel zweven: “de geest van een vijftienjarig Pools meisje
verschijnt in een verlichte, nevelige substantie.” Bij een Engelsman, die een
nog zeer levende indruk maakt, zou het gaan om “het spook van Charles
Dickens.” Hij overleed in 1871, maar kennelijk verscheen hij in 1873 te-
midden van een groep spiritisten. 

Het meest intensief moet Hitler zich echter in een ander boek hebben
verdiept. Het was van dr. Ernst Schertel, verscheen in 1923 en had de titel:
‘Magie: geschiedenis, theorie, praktijk.’ Het titelblad was gesigneerd door de
auteur: het is aannemelijk dat Hitler hem persoonlijk heeft ontmoet. “Door
de auteur met bewondering opgedragen aan Adolf Hitler” staat er als opdracht:
uit het ontbreken van een titel (Führer, Rijkskanselier) kan worden afgeleid dat
deze opdracht ook echt nog in de vroege jaren twintig moet worden geda-
teerd.27

Het is bekend dat Hitler gedurende zijn hele leven met het occultisme
dweepte, en dat sommigen onder zijn eerste aanhangers – waaronder Rudolf
Hess, Heinrich Himmler, Hans Frank en Alfred Rosenberg – uit hun gele-
deren esoterische loges en geheime genootschappen rekruteerden. Een van
zijn vroege strijdmakkers, Karl Wiegand, schreef in 1939 in een bijdrage aan
het tijdschrift Cosmopolitan: “Toen ik Adolf Hitler in München leerde kennen,
dit was omstreeks 1921 of 1922, had hij contact met een kring die vol over-
tuiging geloof hechtte aan de macht van de sterren.” 28 Tot deze kring behoorde
dr. Wilhelm Gutberlet, een van de eerste leden van de Deutsche Arbeiter
Partei, die in 1920 werd herdoopt in NSDAP. In hetzelfde jaar werd Gut-
berlet genoemd als een van de acht eigenaren van de partijkrant Völkische
Beobachter. Met een aandeel van 10.000 mark was hij in elk geval voor 8,5
procent eigenaar van deze krant. Dr. Gutberlet was niet alleen een lid van het
occulte Thule-genootschap, een nationale loge, maar ook nam hij deel aan
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kringen die pendelen en astrologie beoefenden. Walter Schellenberg, de latere
chef van de afdeling buitenland van de Sicherheitsdienst (SD) van de SS van
Himmler, schreef over hem in zijn “memoires”: 

“Dr. Gutberlet, een arts uit München, behoorde tot de meest nabije kring rond
Hitler. Gutberlet geloofde in de ‘siderische slinger’, een astrologisch attribuut. Hij
beweerde dat het hem in staat zou stellen om joden of personen die deels aan
joden verwant waren temidden van allerlei groepen mensen op te sporen.
Hitler maakte gebruik van de mystieke krachten van Gutberlet, en hij voerde met
hem talloze discussies over het rassenvraagstuk.” 29

Ook Hermann Rauschning bevestigde de belangstelling van Hitler voor 
esoterie, occultisme en magie. In zijn “gesprekken met Hitler’ citeert hij een
“intelligente vrouw” uit de kennissenkring van de dictator, die hem indrin-
gend waarschuwde: 

“Mein Führer, kies niet voor zwarte magie. Momenteel staan beide nog voor u
open, de witte en de zwarte. Maar wanneer u eenmaal voor zwarte magie heeft
gekozen, dan zal het nooit meer uit uw noodlot verdwijnen.” 30

Klaarblijkelijk heeft Hitler deze waarschuwing in de wind geslagen. De auteur
van het magische ‘Leerboek’, Dr. Ernst Schertel, was een grootheid in de
scène van die tijd. Zijn thema’s waren seks, sadomasochisme en magie. Hij
schreef een hele rij boeken over deze onderwerpen, waaronder ‘Metafysica van
de persoonlijkheid’ (1911), ‘De catacomben van Ombas’ (1917), ‘De
zonde van de eeuwige’ (1918), ‘De ontwaakte’ (1918), ‘Wording van de
wereld’ (1919), ‘Magie van de lichamen’ (1921), ‘Het erotische complex –
paranormale erotiek’ (z.j.), ‘Het flagellantisme als literair motief ’ (1930),
‘Zeden en zonde’ (1930) ‘Het complex van de flagellomanie’ (1932), ‘De
slangenvereerder’ (1950), en ‘Fetisj en fantasie.’ (z.j.) 

Alleen al deze boekomslag maakte Ryback nieuwsgierig. Hij vroeg aan
een bibliothecaris van de Brown – universiteit of hij het boek aan hem wilde
laten bezorgen. Het boek was in een slechte staat: het zag er stukgelezen uit
en de randen van de bladzijden waren brokkelig. Daarentegen waren er echter
meer plaatsen in de tekst gemarkeerd, dan bij de andere boeken uit de biblio-
theek van Hitler die de journalist had ingezien. Een bijzonder vette, meerdere
keren getrokken potloodlijn onderstreepte een citaat dat Hitler in zijn diepste
wezen moet hebben herkend: “Wie geen demonisch zaad in zich draagt, zal
nooit een magische wereld baren.”31 Lag hierin het diepste geheim van de
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duivelse dictator? Vervolgens las de journalist met ingehouden adem verder,
alsof de laatste geheimen van het Derde Rijk op dat moment aan hem
werden geopenbaard. Wat Schertel schreef, laat zich voor een deel lezen als de
‘Gesprekken met Hitler’ van Rauschning: 

“Van alle diffuse vormen vertegenwoordigt  vóór alles de algemene beschikking
van het noodlot de meest directe en onwillekeurige uitdrukking van magische
kracht. Alle geniale mensen bezitten deze kracht en alle volkeren hebben erover
beschikt, met een geschiedenis die niet alleen zomaar “afloopt”, maar die als het
ware tot een mythe wordt gecomprimeerd. Dit kan met veel leed en ongeluk ver-
bonden zijn, maar het voert steeds weer tot een resultaat in diepste betekenis.” 32

“De magiër is strikt genomen de heroïsche mens, die zijn tragische levenslijn
beseft, maar deze desondanks volgt – dit omwille van de duivel die hem voort-
drijft.” 33

“Magie binnen deze grootse betekenis wordt gekenmerkt door het in verbinding
brengen van mensen me de kosmische machten, en hen aldus te verbinden met de
wortels en bronnen van al het aanwezige. Op dit niveau valt aldus magie samen
met religie. Alle magiërs van belang waren ook grote religieuzen.” 34

“Het zogenaamde ‘goede’ echter, dat door deze latere universele moraal wordt
nagestreefd… is een moraal van castratie en verloedering, zoals het abstracte
monotheïsme (één God) in ieder geval als een gecastreerde en verzwakte duivel
verschijnt. Het zinnelijke sterke, aristocratische levensideaal van de vroege tijd
wordt verlaten en verboden, omwille van een sentimentele nivellering die de ver-
burgerlijking en domesticatie van de gehele mensheid nastreeft. Magie is echter iets
uit de oertijd, iets heldhaftigs en niet onsentimenteels, iets enorm aristocratisch en
waarachtig concreets; iets dat zich verzet tegen ieder abstraheren, veralgemeniseren
en moraliseren. Magie is een vrijplaats voor mensen die door de duivel worden
bezeten.” 35

Rauschning omschreef als eerste het nationaal-socialisme als een synthese
tussen magie en socialisme, als “magisch socialisme” en “droom van grote
magiërs.” 36 Nu leek het bewijs geleverd voor de juistheid van deze betekenis-
geving. Met een kloppend hart legde Ryback het boek opzij. Kort daarop
reed hij naar huis en een paar dagen later begon hij zijn ontdekkingen op te
schrijven. Hij wist dat ze het waard waren om wereldkundig te worden
gemaakt. Een heel nieuw beeld van Hitler had zich aan hem geopenbaard.
Hij had een blik geworpen in de ziel van de onmens.
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II

Van kloosterleerling tot vijand van de kerk

Nog niet in zijn stoutste dromen dacht de kleine Adolf aan een carrière als
politicus: hij wilde abt worden! De benodigde bagage hiervoor bezat de goed
gehumeurde, hoewel ook behoorlijk eigenzinnige en driftige jongen uit een
kleinburgerlijk milieu allemaal. Zijn moeder, die hij vurig en hartstochtelijk
liefhad, was een vrome katholieke vrouw. Al op zeer jeugdige leeftijd
voedde ze hem op in de geest van de kerk. Op school had hij voortdurend de
beste cijfers: voor alle belangrijke vakken behaalde hij de hoogste cijfers.1

Hiertoe behoorden religie, lezen, schrijven, rekenen, “leidraad voor recht-
schapenheid”, en economie.2 Wanneer hij ’s ochtends vroeg naar school ging,
pakte zijn moeder Klara Hitler van tevoren zijn schooltas in. Ze gaf hem de
verplichte lei en spons, evenals een stevig twaalfuurtje. Wanneer hij ’s mid-
dags terugkwam controleerde ze zijn huiswerk, waarbij ze erop lette dat hij
netjes en keurig schreef en luisterde ze geduldig naar wat hij over de school-
dag te vertellen had. Ze voedde hem bewust op in wellevend gedrag, waar-
door zijn leraren en verdere omgeving van zijn goede manieren, attente ge-
drag en hulpvaardigheid onder de indruk waren. Ze hoopte dat hij tot een
goede christen zou uitgroeien: ze spoorde hem aan tot het tafel- en avond-
gebed en samen met hem bezocht ze de kerk, dit misschien zelfs regelmatig.

De enige schaduw over de jeugd van Adolf Hitler was zijn strenge, heers-
zuchtige en labiele vader: een Oostenrijkse douanebeambte. Ook toen
Alois Hitler in 1895 met vervroegd pensioen ging, vond hij geen rust.
Allereerst kocht hij een huis in Fischlham bij Wels in boven-Oostenrijk, om
het twee jaar later, precies in dezelfde maand, weer te verkopen. De familie
verhuisde naar het nabijgelegen Lambach, maar na  anderhalf jaar beviel hem
ook deze plaats niet meer. Dit betekende voor de kleine Adolf dat hij om de
twee jaar van school, leraar en medeleerlingen wisselde. Dit zou ertoe
geleid kunnen hebben dat hij diep innerlijk naar een thuisbasis en naar
wortels begon te verlangen.

Tijdens zijn periode in Lambach kwam hij intensief in aanraking met de
mysteriën van de Katholieke kerk. Het idyllische stadje, halverwege tussen
Salzburg en Linz, is karakteristiek vanwege het klooster van de Benedictijnen,
dat indertijd al trots op een geschiedenis van 840 jaar kon terugblikken. Het
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klooster werd in 1056 opgericht door bisschop Adalbero von Würzburg. Dit
in de onmiddellijke nabijheid van zijn voorouderlijke burcht van de graven
van Lambach-Wels. Het belang dat hij aan zijn seminarie hechtte is zichtbaar
in de prachtige fresco’s in Italiaanse byzantijnse stijl, die pas in het midden
van de negentiende eeuw werden herontdekt. De meester die ze vervaardigde
had speciaal voor dit doel de machtige kerkvorst over de Alpen naar hem toe
laten komen. Omdat hij zich in de investituurstrijd aan de kant van de Paus
schaarde, moest bisschop Adalbero in 1089 uit Würzburg vluchten. Zijn toe-
vluchtsoord werd Lambach waar hij een jaar later, door het volk vereerd als
een heilige, overleed. Pas in 1883 werd hij door Paus Leo XIII officieel heilig
verklaard.

De achtjarige Adolf Hitler ging in dit klooster naar school. Vanwege
ruimtegebrek in de dorpsschool was het onderwijs in de derde klas verplaatst
naar een ruimte in de abdij, een situatie waardoor de kinderen de abdij in de
volksmond “kloosterschool” gingen noemen. De monniken begrepen dat ze
de knaapjes voor het geloof moesten winnen. Aldus verliep het contact met
de abdij tot ver buiten schooltijd. Niet alleen de jeugdige Adolf, ook de
andere jongens kregen in de namiddag les in sacrale muziek, in het knapen-
koor van Pater Bernhard Grüner. De besten, waartoe ook Hitler behoorde,
mochten in het koor van de abdij zingen of ze mochten dienen als mis-
dienaar. De in vervoering brengende barokke vroomheid die in het bene-
dictijner klooster nog volop aanwezig was, de verrukkelijke koorgezangen, de
klank van de klokken, de pracht van het kaarslicht en de zware geur van
wierook die ontsnapte uit het zilveren vat waarmee de misdienaars heftig
zwaaiden, maakten op hem een diepe indruk. In het centrum van iedere
“zweverige” hoogmis, indertijd bij de grote kerkelijke feesten nog in het Latijn
gecelebreerd, stond de drieënvijftigjarige abt van Lambach, Coelestin
Baumgartner (1889-1934). Alsof een van de goudbeschilderde heiligen-
beelden van het rijk versierde barokaltaar vlees was geworden, schreed hij in
een zwaar ornaat van goudbrokaat en met een mijter en bisschopsstaf
majesteitelijk langs de rijen gelovigen. Devoot knielden ze neer, waarbij ze
vurig een kruis sloegen als ze van hem de overvloedig uitgedeelde zegen ont-
vingen. Een kwart eeuw later, toen hij in de vestinggevangenis van Landsberg
am Lech zijn autobiografische manifest Mein Kampf schreef, herinnerde
Hitler zich nog: 

“Omdat ik in mijn vrije tijd op het seminarie in Lambach zangles kreeg, was ik
bijzonder goed in de gelegenheid om mij regelmatig onder te dompelen in de
plechtige pracht en praal van de buitengewoon luisterrijke kerkelijke feesten. Wat
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was natuurlijker, dan dat… de heer abt zich als een bijzonder begerens-
waardig ideaal manifesteerde? Dit was op zijn minst van tijd tot tijd het geval.” 3

Dit was voor de zelfbewuste jongen, die altijd en overal kattenkwaad uit-
haalde, geen onrealistisch perspectief. Zijn klasgenootje Balduin Wiesmayer
bijvoorbeeld, begon daadwerkelijk aan een priesteropleiding, en uiteindelijk
werd hij abt van het klooster Wilhering bij Linz. Ook de broer van zijn
schoolkameraad uit Lambach Johann Weinberger ontving de priester-
wijding, evenals zijn latere speelkameraadje Johann Haudum, die als pastoor
van Leonding van 1938 tot 1945 het met opheffing bedreigde graf van de
ouders van Hitler redde en verzorgde.4 Later, in München, vertelde Hitler aan
de echtgenote van zijn vriend Egon “Putzi” Hanfstaengl, dat hij als kleine
jongen: 

“… de vurige wens heeft gehad om pastoor te worden. Regelmatig leende hij van
het dienstmeisje het grote keukenschort en hij bedekte daarmee, alsof het een litur-
gisch gewaad was, zijn schouders. Vervolgens klom hij op een stoel om lange,
vurige preken te houden.” 5

De abt met het hakenkruis

Op zoek naar een rolmodel voor zijn latere rol als abt moet de gedurende een
korte periode geroepene onvermijdelijk op de niet te negeren legendarische
abt Theoderich Hagn te Lambach zijn gestuit. (1816-1872; abt 1858-72)
Het klooster was onder zijn leiding verbouwd en vernieuwd, waarbij de
kostbare fresco’s uit de 11de eeuw werden herontdekt. Zijn wapen siert sinds-
dien de trap naar de abdij, op de binnenplaats van het seminarie en de
sacristie van het klooster in Lambach: twee plaatsen die de kleine Adolf altijd
bezocht wanneer hij zich als koorknaapje in het gewaad van een mis-
dienaar hulde. De wapentekenen van Hagn bestonden uit een hakenkruis,
omgeven door de letters T(heoderich) H(agn) A(bt) van L(ambach), en het
jaartal 1869. De abt had zijn familienaam teruggevoerd op het woord “haak”,
waarbij hij de combinatie van ‘haak’ en ‘kruis’ voor zijn levensweg van toe-
passing vond.

Een halve eeuw later schilderden nazi-kunstenaars deze eerste kennis-
making van de jonge Adolf Hitler met het hakenkruis in de stijl van barokke,
vrome bidprentjes. Hierop knielt hij devoot voor het portaal van het semi-
narie waarop het wapen van Hagn prijkt, met lichtstralen die vanaf het
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wapen op zijn geopende handen schijnen. In de christelijke iconografie wordt
de heilige Franciscus op deze manier afgebeeld, die tijdens een visioen van de
gekruisigde de stigmata ontving: de wondtekens van Jezus.6 Het is hierbij de
vraag in hoeverre de jongeman zich daadwerkelijk voor dit hakenkruis inte-
resseerde. Het werd geen enkele keer door hem genoemd: noch in Mein
Kampf, noch in de een of andere overgeleverde redevoering. In het gunstigste
geval nam hij er als curiosum kennis van, en liet hij het aan zich uitleggen,
om het vervolgens weer te vergeten. Pas toen hij het teken ruim tien jaar later
in Wenen in een compleet andere context terugzag, zou het op een vreemde
manier vertrouwd voor hem moeten zijn geweest.7

Inteelt op het boerenland

Het leven van Adolf Hitler was tot aan die periode weliswaar onrustig, maar
toch ook tamelijk onspectaculair verlopen. Hij werd op 20 april 1889, een
paaszaterdag, om 18.30 uur in Braunau am Inn geboren. Twee dagen later,
op maandag 22 april om 15.30 uur, werd hij door pastoor Ignaz Probst
gedoopt in St. Stephan, de domkerk van Braunau. Toen hij er later als Führer
alles aan deed om zijn herkomst te verdoezelen, zal hij hier niet al te veel
gewetensbezwaren bij hebben gehad: de familieverhoudingen in “huize
Hitler” zijn tot op de dag van vandaag nog steeds niet ondubbelzinnig opge-
helderd. Zijn ouders waren in ieder geval zó nauw met elkaar verwant, dat ze,
om sowieso met elkaar te kunnen trouwen, een bijzondere kerkelijke dis-
pensatie nodig hadden.8 Waarschijnlijk was de grootvader van zijn vader
tevens de overgrootvader van zijn moeder. 

De wortels van de Hitlers liggen in het Oostenrijkse bosgebied bij
Bohemen: een onvruchtbaar en arm grensgebied. Toen Maria Anna Schickl-
gruber – de tweeënveertigjarige ongehuwde dochter van een keuterboer uit
een dorp met de naam Strones – op 7 juni 1837 haar onwettige zoon Alois
ter wereld bracht, leek niemand zich voor diens vader te interesseren. De
dienovereenkomstige kolom in het doopboek van de kerk van Strones bleef
in ieder geval leeg.9

In die periode, waarin meisjes van rond de twintig getrouwd moesten
zijn, was het sowieso al een “wonder” dat een tweeënveertigjarige “oude
vrijster” nog een kind ter wereld bracht. Klaarblijkelijk trok ze zich niets aan
van het geroddel: het duurde in ieder geval nog vijf jaar voordat de moeder
van de kleine Schicklgruber uiteindelijk toch nog trouwde. Haar uitverkorene
was niet minder scandaleus: Johann Georg Hiedler uit het 25 kilometer ver-
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derop gelegen Spital ging door voor een enorme nietsnut. Hoewel al op de
leeftijd van vijftig jaar, was hij slechts een reizende molenaarsknecht die de
dorpen langsging en vaker slecht, dan goed verdiende. Al na vijf jaar, die
beslist niet vrij van zorgen waren, overleed in 1847 Maria Anna en tien jaar
later overleed haar echtgenoot door een beroerte. 

Haar zoon Alois groeide echter niet op bij zijn moeder en haar pas
gehuwde echtgenoot, maar bij diens broer Johann Nepomuk Hiedler. Hoe-
wel hij vijftien jaar jonger was, had hij als boer al een bescheiden welstand
bereikt en bezat hij een middelgrote boerderij in Spital. Aldaar bezocht Alois
de lagere school, en daarna ging hij bij een schoenmaker in de leer. Toen hij
echter dertien jaar oud was hield niets hem meer in de provincie: hij trok van
het platteland naar Wenen, de hoofdstad waar hij zich verder in het schoen-
makersvak wilde ontwikkelen. 

Hij had nog maar net de stadslucht opgesnoven, toen de puber werd
gegrepen door eerzucht. De pracht en praal van de k.k. (Keizerlijke-Konink-
lijke) monarchie liet een blijvende indruk op hem achter: de glans van de 
uniformen en het respect dat de dragers ervan overal kregen fascineerden
hem. Hij wilde zelf ook als rijksambtenaar een gerespecteerde persoon
worden. 

Toen hij nog maar net met goed gevolg zijn vakexamen had afgelegd,
keerde hij het ambacht de rug toe. Hij bekwaamde zich voor een positie in
overheidsdienst, en in 1855 trad hij in dienst bij het k.k. financiële toezicht.
Omdat hij zich na werktijd autodidactisch verder ontwikkelde, kreeg de
jeugdige ambtenaar toestemming om een bijzonder examen af te leggen: uit-
eindelijk was hij al chef op zijn vierentwintigste. Na een reeks van nog meer
bevorderingen en overplaatsingen werd hij in 1875, in de functie van k.k.
douanebeambte, overgeplaatst naar Braunau am Inn, bij de grens met het
Duitse rijk.

Heil Schicklgruber!

Klaarblijkelijk was zijn “pleegvader” diep onder de indruk van de carrière van
Alois Schicklgruber. Want men trof elkaar op 6 juni 1876 bij een notaris in
Weitra, om het duistere verleden van de zoon van de bijna dertig jaar geleden
overleden Anna Maria Schicklgruber “op te helderen.” Zijn vader, aldus werd
in een door Johana Nepomuk Hiedler en twee getuigen ondertekend verslag
vastgelegd – dit steeds met een kruisje, ze waren analfabeten – was niemand
anders dan genoemde “Georg Hitler” geweest. In werkelijkheid was dit
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Johann Georg Hiedler, waar zijn moeder vijf jaar na zijn geboorte mee 
was getrouwd. De volgende dag, toen Alois zijn 39ste verjaardag vierde, 
wijzigde de pastoor in Döllersheim het doopboek. Hij streepte de aante-
kening “onwettig” door, om vervolgens in de sinds lang leeg gebleven plek
voor de vader de naam ‘Georg Hitler’ in te vullen. Daarna noteerde hij dat de
(al in 1857 gestorven) vader van Alois om de aantekening in het doopboek
had verzocht.10 Maar wie of wat dan ook de goedgelovige dorpspastoor tot dit
postume gesjoemel heeft verleid, hij kon niet vermoeden welke wereld-
historische gevolgen deze schijnbare “correctie van een schoonheidsfoutje”
nog zou hebben. 

Is het voor ons voorstelbaar dat 70 miljoen Duitsers ooit “Heil Schickl-
gruber!” zouden hebben geroepen? In ieder geval bleek voor de latere dictator
de naamsverandering van de vader in tweeërlei opzicht een buitengewoon
gelukkige samenloop van omstandigheden. Het boerse plompe “Schickl-
gruber” werd vergeten, en het gemoedelijke “Hiedler” dat vermoedelijk door
de notaris fonetisch werd opgeschreven – de drie getuigen waren per slot van
rekening analfabeten – was een ferm “Hitler” geworden.11

Maar was Johann Georg Hiedler daadwerkelijk de vader van Alois?
Wanneer dit het geval was geweest, dan zou hij zijn zoon al toen hij met de
moeder trouwde hebben kunnen wettigen. In ieder geval werd de grootvader
van Adolf Hitler het onderwerp van een groot raadselspel onder historici, en
een thema voor wilde speculaties. Zijn minister van justitie Hans Frank bij-
voorbeeld, beweerde na de processen in Neurenberg dat de grootmoeder van
Hitler een verhouding had met een jood uit Graz met de naam “Franken-
berger” bij wie ze als dienstmeisje werkte. Een onderzoek wees echter uit dat
er in de negentiende eeuw in Graz geen familie Frankenberger woonde, en
dat er aldaar sowieso geen joden woonden: na een keizerlijk decreet was het
hen vanaf 1849 verboden om zich in Stiermarken te vestigen.12 De meeste
historici gaan er tegenwoordig in ieder geval van uit dat Johann Nepomuk
Hiedler de grootvader van Adolf Hitler was. Hiervoor spreekt dat Hitler in
Mein Kampf zijn vader beschrijft als “Zoon van een arme, kleine keuterboer.” 13

“Häusler” of “Hüttler” waar de naam “Hitler” van is afgeleid, betekende
“keuterboer.” Dat Johann Nepomuk Hiedler zijn zoon belasterde, heeft een
bedoeling gehad omdat hij al een getrouwd man was toen de kleine Alois
werd geboren, namelijk met de vijftien jaar oudere Eva Decker. Ook na haar
dood in 1873 kon hij zijn onwettige zoon niet officieel erkennen omdat dit
een schandaal zou hebben veroorzaakt: hij kon hem in ieder geval in de
familie als de vermoedelijke zoon van zijn overleden broer laten opnemen.
Kort voor zijn dood in 1888 schonk hij Alois Hitler een klein vermogen. Het
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geld stelde hem in de gelegenheid om een groot huis met een lap grond erbij
in de buurt van Spital te kopen.14 Ook wanneer het raadsel rondom de groot-
vader van Hitler hiermee is opgehelderd, blijft het toch ook ironie van de
geschiedenis: de man die van miljoenen Duitsers het bewijs van hun
afstamming “tot in de tweede graad” vereiste te weten, was hier zelf niet toe
in staat.

Toen in 1876 Alois Schicklgruber een Hitler werd, was het eerzuchtige
k.k. hoofd van de douane al sinds drie jaren gehuwd. Zijn vrouw, de al vijf-
tigjarige Anna Glassl, dochter van een douanebeambte, was met dit huwelijk
beslist een “goede partij” voor een stijging op de maatschappelijke ladder.
Omdat zijn vrouw ziekelijk was, haalde hij in het jaar van zijn wettiging zijn
indertijd zestienjarige nichtje Klara Pölzl in huis: dit in eerste instantie als
dienstbode of dienstmeisje. Klara was de dochter van zijn halfzuster Johanna
Hiedler (uit het huwelijk van Johann Nepomuk Hiedler met Eva Decker) en
Johann Baptist Pölzl. Ze heeft hem haar hele leven “oom” genoemd.

Zo eerzuchtig als Alois Hitler was als het ging om zijn loopbaanontwik-
keling, zo turbulent verliep zijn privéleven. Getrouwd met een vrouw die 14
jaar ouder was, zocht hij toenadering bij een meisje dat zijn dochter had
kunnen zijn. Zijn verhouding met Franziska Matzelberger leidde er uitein-
delijk toe dat zijn vrouw in 1880 het huis verliet. Ook Klara Pölzl moest ver-
trekken. Toen Anna drie jaar later overleed trouwde hij met Franziska, die een
jaar daarvoor het leven schonk aan een zoon met de naam Alois. Een tweede
kind, een dochter met de naam Angela, werd twee weken na de bruiloft
geboren. De jeugdige moeder overleed echter al in 1884 aan tuberculose: ze
was pas drieëntwintig jaar oud. Om haar stervende rivale liefdevol te ver-
plegen, maar ook om de driedubbele rol van “dienstmeisje, kindermeisje en
geliefde van de heer des huizes” te kunnen spelen,15 keerde Klara Pölzl terug
naar het huis van de familie Hitler. Nu was háár tijd aangebroken.

Terwijl de pas drieëntwintigjarige Franziska stervende was, raakte het één
jaar jongere nichtje van haar “oom Alois” zwanger. Nog maar net had het
zonderlinge stel de voorgangster ten grave gedragen, of Alois Hitler bemoeide
zich al met de bevoegde kerkelijke instanties in verband met de noodzakelijke
kerkelijke toestemming voor een huwelijk tussen verwanten “in de 2de – 3de
graad.” 16 Toen hij het huwelijk om 6.00 uur in een hotel liet voltrekken, was
de dispensatie nog maar nauwelijks ontvangen. Een uur later ging hij
alweer gewoon aan het werk als douanebeambte.
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De liefhebbende moeder

De eerste twee kinderen uit dit huwelijk stierven binnen een paar weken aan
difterie, en een derde kind verloor Klara kort na de geboorte. Pas haar vierde
kind, haar zoon Adolf, bleef in leven, en hij was haar grote trots. Alois Hitler
jr. vertelde later:“Van de vroege ochtend tot laat in de nacht  werd hij verwend,
en de stiefkinderen (uit het tweede huwelijk van Alois Hitler, MH) moesten
eindeloos luisteren naar verhalen over hoe fantastisch Adolf was.” 17

Vijf jaar later kwam er nog een tweede zoon, Edmund, die echter in de
leeftijd van zes jaar overleed. Zijn zuster Paula die in 1896 werd geboren over-
leefde de latere dictator echter 15 volle jaren (overl. 1960). In dezelfde mate
waarin de voortdurend bezorgde moeder zich teder en liefdevol om haar
oudste zoon bekommerde, was de vader streng en ongenaakbaar. “Ik vereerde
mijn vader, maar ik hield van mijn moeder”,18 schreef Hitler later in Mein
Kampf: het was een van de weinige oprechte uitspraken over zijn jeugd.

Zijn minister van propaganda dr. Joseph Goebbels formuleerde het in zijn
dagboek nog ondubbelzinniger: “Zijn vader een luisteraar, zijn moeder een
bron van goedheid en liefde.” 19 En dat was nog een understatement. Alois
Hitler was het prototype van een provinciale ambtenaar. Hij was een bekrom-
pen grootdoener die zich met ellebogenwerk en eerzucht vanaf de onderste
laag omhoog had gewerkt, en iemand die vanaf dat moment zijn voortdurend
aanwezige minderwaardigheidscomplex, maar ook het volledig ontbreken van
cultuur en vorming, door heerszuchtige arrogantie probeerde te compenseren.
Zijn uniform verleende hem autoriteit en was steeds tiptop in orde: schoon
en gestreken, met glanzende knopen die brandschoon waren opgepoetst. De
man in het uniform was echter slechts een potige lomperik, en een grof-
mazige bruut met een bekrompen geestelijke horizon. Hij leefde voor zijn
plicht, hij eiste en kreeg respect, en wanneer de dingen niet gingen zoals hij
het wilde dan ontlaadde zijn gebrek aan gevoel van eigenwaarde zich in onge-
controleerde agressie. Hij rookte als een schoorsteen, in het dorpscafé dronk
hij af en toe een paar glazen bier teveel, hij las de krant en urenlang kon hij
“discussiëren”, maar wee degene die hem tegensprak, dan ging hij als een
razende tekeer! Hij meed zijn gezin: van tijd tot tijd vijf luidruchtige kinderen
werkte de rentenier op zijn zenuwen. In plaats daarvan hield hij zich na zijn
pensionering liever urenlang bezig met zijn enige hobby: de bijenteelt. En dit
was ook veel beter. Want wanneer hij eenmaal binnenskamers was, dan
bewees hij zich als een autoritaire, aanmatigende, liefdeloze en driftige echt-
genoot en vader.
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…De heerszuchtige vader

Bleef het brute gedrag in zijn gezin binnen bepaalde grenzen toen hij nog 
in dienstbetrekking was, hij verloor pas echt alle remmingen toen hij de
frustratie van een vervroegd pensioen – vanwege gezondheidsredenen – in de
leeftijd van achtenvijftig jaar moest aanvaarden. Zijn regelmatige verhuizingen
spiegelden de innerlijke rusteloosheid en labiliteit van deze persoon. In eerste
instantie was zijn oudste zoon Alois jr. het mikpunt van het gewelddadige
gedrag van de vader. Toen hij in 1896 veertien jaar oud was geworden, verliet
hij zijn ouderlijk huis: men kon dit beslist een vlucht noemen. Vanaf die
periode concentreerde alle opvoedkundige ambities van de vader zich op
Adolf.

Het k.k. hoofd van de douane in ruste duldde geen tegenspraak. Als een
goed afgerichte hond moest zijn zoon aan hem gehoorzamen. “Regelmatig
stak hij twee vingers in zijn mond, liet hij een scherp gefluit horen en Adolf, waar
hij ook uithing, liep snel naar zijn vader”, herinnerde zijn schoolkameraad.
“Hij schold hem vaak uit en Adolf leed erg onder de strengheid van zijn vader.20

Vaak sloeg hij hem met een nijlpaardzweep, zoals zijn zoon Alois jr. – die zelf
bewusteloos was geranseld – vertelde.21 Een geducht pak slaag was orde van
de dag. Daarna wachtte zijn meelevende moeder buiten voor de deur, om uit-
eindelijk de mishandelde jongen troostend in haar armen te nemen. Ook
moest Hitler met dezelfde regelmaat toekijken hoe zijn dronken vader zijn
geliefde moeder sloeg.22 Zelfs de hond van het gezin leed onder de onge-
controleerde bruutheid van Alois Hitler. “Hij werd zó langdurig met de zweep
bewerkt, totdat hij kronkelde en op de vloer plaste.” 23

Slechts één keer bood de jonge Adolf op een stilzwijgende manier
weerstand tegen zijn vader. Decennia later vertelde hij aan een van zijn secre-
taresses dat hij zich op een dag had voorgenomen om: …bij het volgende
geduchte pak slaag geen enkel geluid meer te geven. En toen het zover was – ik
herinner mij nog dat mijn moeder buiten angstig bij de deur stond – heb ik iedere
slag geteld. Mijn moeder dacht dat ik gek was geworden toen ik haar stralend en
trots vertelde: “vader heeft mij tweeëntwintig keer geslagen.” 24 Vanaf deze dag,
aldus beweerde hij, had zijn vader hem niet meer aangeraakt.

Het toenemende geweld van zijn vader liet diepe sporen achter op de ver-
wonde kinderziel van de jonge Hitler. Was hij in Lambach nog een ontvan-
kelijke jongen die de beste cijfers van school mee naar huis bracht en die in
de namiddag als een kwajongen en kleine raddraaier in de natuur ravotte,
spoedig werd hij in toenemende mate een in zichzelf gekeerde jongen die ook
op school faalde.
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Afscheid van de kerk

Toen de familie Hitler in november 1898 een huis betrok in Leonding, in de
buurt van Linz, kwam voor de negenjarige Adolf een eind aan zijn intermezzo
in het wereldse, mensvriendelijke en optimistische milieu van de benedic-
tijnen in de abdij van Lambach. Hiermee was het ook afgelopen met de
droom over een priesterloopbaan. Alois Hitler had besloten dat zijn zoon
ambtenaar moest worden, en hij volhardde in dit besluit. Uit de paar
regels die we hierover in Mein Kampf vinden, kan het conflict tussen vader en
zoon slechts worden vermoed. “Maar nadat mijnheer de vader de redenaar-
stalenten vanwege begrijpelijke redenen niet bij zijn strijdlustige zoon op
waarde wist te schatten – dit vanwege mogelijkerwijze voordeliger besluiten over
de toekomst van zijn spruit – kon hij natuurlijk ook geen begrip voor dergelijke
jeugdige aspiraties verwachten. (De wens abt te worden. MH) Met de nodige
bezorgdheid observeerde hij deze verscheurdheid van de natuur. In feite verloor
hij dan ook spoedig het van tijd tot tijd opkomende verlangen naar dit
beroep…’ (van abt, MH)25

Het was vermoedelijk ook een conflict tussen de vrome moeder en de heers-
zuchtige vader, waarbinnen de jongen werd uitgespeeld. Want Alois Hitler
was alles behalve een gelovige katholiek. Over het k.k. hoofd van de douane
schreef de Tagespost van Linz in het memoriam van 8 januari 1903 bijzonder
vleiend en vrij naar het motto “De mortibus nil nisi bene” (vrij vertaald: over
de doden niets dan goeds): 

“In gezelschap was hij altijd opgewekt, en zelfs bijna jeugdig vrolijk. Wanneer er
af en toe een rauw woord uit zijn mond ontsnapte, dan verborg zich onder de
ruwe bolster een goed hart. Met veel energie zette hij zich te allen tijde in voor
recht en rechtvaardigheid. Als iemand die van alles op de hoogte was, kon hij
overal met kennis van zaken over meespreken. Alois Hitler was een door en door
vooruitstrevende man, en als zodanig was hij een meelevende vriend van de
openbare school.” 26

“Vooruitstrevend’ en “vriend van de openbare school” betekende indertijd
niets anders dan aanhanger van de vrijzinnigen, die voorvechters waren van
een onafhankelijke, liberale school en die de religieuze wetten van de k.k.
monarchie afwezen. Religie was voor hen een privéaangelegenheid: ze kwa-
men op voor een deconfessionalisering en ontkerstening van de samenleving. 
De rijksambtenaar Alois Hitler was een trouwe onderdaan van de keizer, maar
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hij had weinig op met de kerk. Dit bevestigde ook een van zijn beste vrien-
den, de boer Mayrhofer uit Leonding, die enige tijd de voogd van Adolf
Hitler was: 

“Hij heeft niet van religie gehouden, maar hij spotte er ook niet mee; bij voorkeur
noemde hij zichzelf vrijzinnig… alleen op de verjaardag van de keizer (18 aug-
ustus) ging hij naar de kerk. Vraag: ‘Heeft hij zich toen slechts wandelend in zijn
uniform in de kerk vertoond, om te laten zien dat hij het ver had geschopt?’ ‘Ja,
ja’, lachte Mayrhofer, ‘zo was het precies!’” 27

Maar met de dorpspastoor was hij: “…in de hoedanigheid van woordvoerder
van de vrijzinnigen verwikkeld in een strijd om een openbare school die onaf-
hankelijk was van de kerk.” 28 Zijn katholicisme was slechts een politiekreli-
gieuze staatsreligie. Hij was ervan overtuigd dat de ambtenaar boven de pas-
toor stond, een reden waarom hij voor zijn zoon een loopbaan in de amb-
tenarij ambieerde. Deze echter gruwde bij de gedachte rijksambtenaar te
worden. Toen zijn vader bepaalde dat hij in Linz naar de middelbare school
moest, weigerde hij dit categorisch. De wens om een religieuze carrière te
maken had hij volledig opgegeven. Nu droomde hij er echter van om kunst-
schilder te worden. In ieder geval had hij bij zichzelf een zeker talent voor
tekenen ontdekt. Voor de aartsconservatieve vader was een dergelijk leven
gewijd aan “brodeloze kunst” absoluut ondenkbaar. “Kunstschilder, nee,
zolang ik leef: nooit!”,29 brulde hij regelmatig tegen hem. Toen hij niet opge-
wassen bleek tegen de nijlpaardzweep van zijn vader, besloot Adolf tot een
zwijgend protest: hij weigerde op school te presteren. Dit beweerde hij althans
in Mein Kampf.

In werkelijkheid was het vanaf het begin op de middelbare school afge-
lopen met de goede prestaties van de voormalige briljante leerling. Hij moest
het eerste schooljaar 1900/1901 zelfs doubleren, omdat hij in twee vakken –
mathematiek en natuurlijke historie – slechts de beoordeling “onvoldoende”
behaalde.

Het fiasco van de middelbare scholier Hitler zou een stilzwijgende rebel-
lie tegen de plannen van zijn vader geweest kunnen zijn, maar het had ook
andere oorzaken. De school bevond zich midden in de stad, en vanaf Leon-
ding was het ruim een uur reizen. Voorbij was het onbezorgde landleven en
voorbij was de tijd waarin hij als zoon van een gerespecteerd persoon bij zijn
schoolkameraden ontzag inboezemde, en hij iemand was die in het dorp tot
de elite behoorde. Nu, als een provinciaal in de stad, lachte men hem alleen
nog maar uit. Temidden van zonen van academici, zakenlui en personen uit
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de hogere klasse, bleef hij een buitenstaander en een eenling. Dit was natuur-
lijk een zware klap voor het onzekere zelfbewustzijn van de jongen, die steeds
ergens tussen verafgoding door zijn moeder en de minachting van zijn vader
zweefde. Aldus werd de jeugdige Hitler steeds agressiever, koppiger, eigen-
zinniger en driftiger30 Hij werd eenzelvig en zonderde zich af. De eens zo
geliefde jongen had plotseling geen vrienden meer. Nu moest hij zich nood-
gedwongen profileren om toch de aandacht van leeftijdgenoten naar zich toe
te trekken, dit ofwel als paljas van de klas, ofwel door onvoorwaardelijke
onderwerping van de zwakkeren te eisen.

De klassenfoto’s van de jeugdige Adolf Hitler tonen deze ommekeer bij-
zonder duidelijk. Op de kloosterschool in Lambach schaarde hij zich met een
plechtig geheven hoofd samen met de anderen rond de zittende priester, die
zijn linkerhand vriendschappelijk op de schouder van een kleine medescholier
had gelegd. Op de dorpsschool in Leonding stond hij in het midden van de
bovenste rij. Met zijn armen gekruist en een scheiding die strak in zijn gezicht
was getrokken, stak hij boven iedereen uit: helemaal de kleine Führer.

Op de middelbare school in Linz echter, zag hij eruit als een misluk-
keling. Door anderen gemeden en met een bedrukt, zelfs onnozel gezicht,
stond hij in de rechterhoek van de laatste rij, waarbij hij de indruk wekte alsof
hij zich voor alles schaamde. In deze periode bereisde hij in zijn fantasie verre
landen. Hij was een hartstochtelijke lezer van de romans van Karl May (die
hem begeleidden tot in de Rijksdag), hij verslond berichten over de boeren-
oorlog in Zuid-Afrika die hij als “heldhaftig’ ervoer, of hij verdiepte zich met
bezieling in de “Duitse heldensagen.” Op school interesseerde hij zich
alleen nog maar voor het geschiedenisonderwijs, in het bijzonder voor de
lessen van zijn lievelingsleraar dr. Leopold Poetsch. Spoedig deelde Hitler met
hem zijn enthousiasme voor Duitsland: zoals alle Duitse nationalisten
droomde dr. Poetsch over de aansluiting van Oostenrijk bij het “moederland.”
Hij verklaarde: 

“Sinds de grote dagen van de geweldige Duitse overwinning in 1870/71 zijn wij,
(Oostenrijkers), ons meer bewust geworden van het Germanendom, en bladeren
wij nu met de grootste liefde in de boeken over Duitse mythen, sagen en geschie-
denissen.” 31

Hiermee verdedigde hij dezelfde opvattingen als de vader van Hitler, die
doorging voor “een overtuigde vrijzinnige en, zoals alle vrijzinnigen in deze
periode, overtuigd Duits-nationalistisch gezind: een pan-Germaan, die merk-
waardig genoeg ook trouw aan de keizer was.” 32 Aldus zijn vriend Mayrhofer.
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Hierbij leken, toen hij deelnam aan het godsdienstonderwijs van Franz Sales
Schwarz, de vooroordelen van zijn vader tegen de katholieke kerk, op de
middelbare school van Hitler bevestigd te worden. 

De niet geliefde leraar moet met de beste bedoelingen behoorlijk naïef
zijn geweest: in zijn lessen stelde hij in ieder geval volkomen irreële eisen. Met
steeds ingewikkelder vragen bracht hij de scholieren al snel in verlegenheid,
en wanneer hij zich tenslotte opwond, dan had hij al verloren: als hij haastig
de klas verliet werd hij brullend door de horde scholieren uitgejouwd. Aldus
was voor hem het hoogst haalbare om de jongens met zijn infantiele visie op
het christelijke geloof – bezwangerd met geboden en verboden, wonder-
baarlijke geschiedenissen en straffen in de hel – iedere vreugde aan het geloof
grondig te verknallen.

Later, tijdens een van de eindeloos durende monologen in Wolfsschanze,
het hoofdkwartier van de Führer, memoreerde Hitler zijn vroege afkeer van
religie:

“Het godsdienstonderwijs werd bij ons alleen door priesters gegeven. Ik was
iemand die eeuwig vragen stelde… Bij voorkeur koos ik uit de bijbel de meest
twijfelachtige thema’s. Alstublieft, mijnheer professor, hoe moet ik dit begrijpen?
Een ontwijkend antwoord. Ik bleef de vraag herhalen, totdat professor Schwarz
uiteindelijk zijn geduld verloor: ‘Ziezo, en nu ga je zitten!’ Op een dag vroeg hij
mij – ik herinner mij niet meer waardoor: ‘Bid jij wel ’s ochtends, ’s middags en
’s avonds?’ (…)  ‘Nee, mijnheer professor, ik bid niet: ik geloof niet dat het de lieve
God interesseert of een middelbare scholier bidt!’ (…)  ‘Dan ga je nú zitten!”…

“Met pasen moesten we biechten. Hier waren oefeningen aan verbonden. We
moesten erom lachen. Onze biecht bestond eruit dat één van ons zei: ‘ik heb over
mijn professor slechte gedachten gehad. Ik heb X geërgerd... enzovoorts. Op dat
moment reageerde Schwarz: we maakten ons schuldig aan zware zonden
omdat we ons innerlijk niet onderzochten. Toen bedachten we dat ieder van ons
een enorme lijst met zonden moest bedenken. De meest krankzinnige verhalen,
zoals alleen maar de ergste schavuiten kunnen bedenken…”

“Toen mijn moeder een keer binnenkwam, rende hij op haar af om haar dui-
delijk te maken dat ik verloren was. ‘Och, jij ongelukkige!’, zei hij tegen mij.
‘Alstublieft, mijnheer professor, ik ben helemaal niet ongelukkig.’ (…) ‘Ooit zal
je het in het hiernamaals ondervinden!’ (…) ‘Alstublieft, mijnheer professor, er
is een geleerde die betwijfelt of er een hiernamaals bestaat.’ (…) ‘Wil je mis-
schien.’ (…) ‘Alstublieft, mijnheer professor, u heeft het zojuist aan mij verteld!’
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(…) ‘Ooit zal je niet in de hemel komen!’ (…)  ‘Alstublieft, maar wanneer ik een
aflaat doe?’…
Ik bracht hem regelmatig dusdanig  tot wanhoop, dat hij vaak niet meer wist hoe
hij het had. Ik had erg veel gelezen, waaronder veel vrijzinnige werken, en het
maakte hem natuurlijk razend als ik met een potpourri van deels niet goed ver-
werkte kennis aan kwam zetten.” 33

Het vormsel van Hitler op 14 mei 1904, waarbij zijn geliefde dr. Poetsch als
peetoom fungeerde – hij schonk hem een gouden horloge dat hij voortaan als
een schat zou bewaren34 – was een farce: op dat moment had hij innerlijk
allang met het christendom gebroken. Hij wilde de Satan met al zijn werken
vanuit zijn diepste wezen niet meer afwijzen, zoals dit bij het afleggen van de
gelofte bij het vormsel wordt gevraagd. Emanuel Lagert, een collega van zijn
vader die bij de viering in de domkerk van Linz als peetoom bij het
vormsel van een andere jongen aanwezig was, herinnerde zich dat Adolf
slechtgehumeurd en koppig was geweest, en er: “… aldoor heel duister naar
keek en niet ‘ja’ of ‘nee’ zei. Ik had de indruk dat het hele vormsel hem tegenstond:
dat hij het slechts met de grootste tegenzin over zich heen liet gaan.” 35 Hitler zelf
bevestigde dit later toen hij er aldus op terugkeek:

“Vanaf mijn dertiende, veertiende en vijftiende heb ik niets meer geloofd. Ook
niemand van mijn kameraden geloofde nog aan de zogenoemde communie: onder
de scholieren deden dit alleen maar een paar vreselijk idiote uitslovers! Ik was
indertijd slechts van mening dat men alles moest laten exploderen.” 36

Hiermee had de jongen, die intussen een haat-liefderelatie tegenover zijn
vader had ontwikkeld, meer van diens gedachtegoed overgenomen dan hem
ooit lief was geweest.

De schaduw van de dood

Misschien was daarnaast het verlies in het geloof aan het katholicisme alleen
maar een algemeen symptoom van een schaduw die geleidelijk over het leven
van de jeugdige Hitler viel, dit vanaf de periode dat zijn ouders het huis in
Leonding hadden verkocht. Het grote huis lag niet alleen aan de rand van het
dorpskerkhof waar de jeugdige Adolf op ratten joeg: met de verhuizing kwam
ook de dood in het leven van Hitler. Op 29 februari 1900 overleed zijn kleine
broertje Edmund in de leeftijd van precies zes jaren oud. In de directe om-
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geving van het huis moest het eerste graf worden gegraven. Daarna, op 3
januari 1903, stortte Alois Hitler tijdens zijn ochtendlijke glas wijn in het
restaurant Wiesinger in, en was hij meteen dood. Op het kerkhof van Leon-
ding werd hij naast zijn zoon begraven. Nu was de veertienjarige Adolf  “de
man in huis”, en stond hij aan het hoofd van een vierkoppig gezin. 

De dood van de tirannieke vader was voor hem een bevrijding. Eindelijk
was de dwang van een loopbaan als ambtenaar van hem afgevallen, en kon hij
zich volledig wijden aan zijn liefde voor kunst. Hij werd er geen betere
leerling door. Toen zijn rapport voor het schooljaar 1903/04 opnieuw
onvoldoende was om over te gaan, probeerde zijn moeder hem voor dou-
bleren te vrijwaren door hem op een andere school te plaatsen: ze schreef hem
in op een middelbare school die 80 kilometer van Steyer was verwijderd.
Later zouden politieke tegenstanders beweren dat het schandaal over een
overtreding van Hitler met de hostie, het noodzakelijk maakte dat hij van
school wisselde. Tijdens een communie op school had de jongen de hostie
uitgespuugd en in zijn broekzak gestopt. Het voorval, aldus schreef de Koerier
van Beieren op 30 november 1923, zou  “destijds in Linz grote opschudding
hebben veroorzaakt.”37 Een bewijs voor deze bewering kon echter niet wor-
den gevonden.

In Steyer woonde Hitler in bij pleegouders. Maar ook op de nieuwe
school waren zijn prestaties zwak, en een overgang naar een hogere middel-
bare school, waar een verplicht examen aan vooraf ging, lukte hem slechts
door een herexamen. Het plezier in leren had hij hierdoor definitief verloren.
Een longontsteking die hij in de nazomer opliep gaf hem het zo dringend
noodzakelijke excuus, en het overtuigde zijn moeder ervan om hem in de
herfst van 1905 weer snel naar huis te halen.38 Met het vertrek van de middel-
bare school en zijn terugkeer naar Linz begon de periode die Adolf Hitler
later beschreef als “de gelukkigste tijd” 39  van zijn leven: zijn periode als zelf-
verklaard kunstenaar en als een parasitaire luilak die liefdevol door zijn
moeder werd verzorgd.

Klara Hitler had in 1905 het huis in Leonding verkocht, en met haar
kleine dochtertje Paula had ze een ruime woning in de binnenstad van Linz
betrokken. Bovendien had ze haar jongere zus Johanna bij haar laten
intrekken: de zwakbegaafde, maar zielsgoede Hanitante zoals Hitler haar
noemde. De drie vrouwen onderwierpen zich volledig aan alle wensen van
“de enige man in huis.” Ze wasten, boenden, kookten en naaiden voor hem.
Toen hij muzikale ambities ontwikkelde, kocht zijn moeder een vleugel voor
hem, en vervolgens nam Hitler gedurende vier maanden pianoles. Maar de
meeste tijd bracht hij door met tekenen, schilderen en lezen – of hij
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droomde gewoonweg een hele dag wat voor zich uit, waarbij hij een hele fan-
tasiewereld over zijn toekomst als een grote kunstenaar creëerde. De hele
nacht bleef hij wakker, en ’s ochtends sliep hij lang uit. Als hij de straat op
ging kleedde hij zich als een student, of hij stileerde zich als een dandy: lang
en mager, bleek en schuw, droeg hij altijd een grijs gespikkeld pak met
scherpe vouwen in de pantalon en een vers gestreken wit hemd, met daarbij
zwarte glacéhandschoenen en vaak ook een cilinderhoed. In zijn hand hield
hij meestal een zwart wandelstokje met een elegante ivoren handgreep in de
vorm van een klein schoentje. 

Aldus uitgedost leerde het zelfbenoemde kunstenaarsgenie op een staan-
plaats van het nationale theater zijn eerste en enige echte vriend kennen:
August Kubizek, de zoon van een behanger. De naïeve jongen die zijn jeugd-
vriend zelfs na de oorlog nog verafgoodde (“Ik had slechts één vriend in mijn
leven; Adolf.”),40was voor Hitler het juiste “publiek.” Hij had ook een kun-
stenaarsziel, en hij was muzikaal hoog begaafd; alleen door de voorspraak van
Hitler stonden zijn ouders hem toe de behangersopleiding te beëindigen en
het conservatorium te bezoeken. Daarnaast was hij naïef, goedgelovig en
beschikte hij over een bijna grenzeloos geduld. Alleen hierdoor was het voor
hem mogelijk om de escapades en urenlange monologen van de blufferige
bohémien, die ieder werelds “beroep om den brode” verafschuwde, te ver-
dragen. De in 1953 gepubliceerde memoires van Kubizek bieden ons een
belangwekkende inzage in deze fase van het leven van Hitler. Ze moeten
echter ook met voorbehoud worden bezien, omdat de schrijver ervan Hitler
schaamteloos flatteerde en idealiseerde.41

De tegenstander van de kerk

Kubizek bevestigde de antipathie van Hitler tegen de kerk. Maar hierin stelde
hij zich beschermend op tegenover zijn vriend, zoals zo vaak, toen hij ge-
woonweg naïef bagatelliserend schreef: 

“Zolang ik Adolf Hitler heb gekend, kan ik mij niet herinneren dat hij een kerk-
dienst bezocht. Hij wist dat ik iedere zondag met mijn ouders naar de kerk ging,
en… hij zei wel af en toe dat hij dit niet helemaal van mij kon begrijpen. Zijn
moeder was toch ook een vrome vrouw, maar desondanks liet hij zich niet door
haar naar de kerk leiden…

Op een dag kwam hij echter heel opgewonden naar mij toe en liet hij mij een
boek zien over heksenprocessen: weer een andere keer toonde hij een boek over de
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inquisitie. Maar bij alle verontwaardiging over de in deze boeken beschreven
gebeurtenissen, vermeed hij het om er politieke conclusies aan te verbinden.
Misschien was ik voor wat betreft deze zaken toch niet het juiste publiek voor
hem. De kerk liet hem geenszins onverschillig, maar het geloof had hem niets te
bieden.” 42

Klaarblijkelijk was Kubizek immuun voor de subtiele beïnvloeding door zijn
vriend: in ieder geval lijkt hij het gedurende zijn leven niet te hebben opge-
merkt. 

Soms was Hitler echter ook minder subtiel, en ontstak hij door kleine
voorvallen in pure razernij en blinde haat. Bij andere gelegenheden werd hij
overvallen door geagiteerde opgewondenheid, en verviel hij in periodes waar-
in hij geen rust of slaap kon vinden: “Alsof er iets demonisch in hem was ge-
varen,43 zei zijn vriend. Gedurende de loopbaan van Hitler zouden nog vele
anderen uit zijn meest directe omgeving voor hem het begrip “demonisch”
gebruiken.  Zelfs zijn pleitbezorger Kubizek was geschrokken van de “demo-
nische haat”44 die hij bij de jeugdige Adolf had gezien: “Zijn gelaat was lijk-
bleek, en zijn mond was helemaal dun getrokken, met lippen die bijna wit waren.
Maar zijn ogen glinsterden. Luguber waren deze ogen! Alsof alle haat die hij in
zich had slechts in deze oplaaiende ogen lag.” 45

“Maar wat voor ogen heeft je vriend toch?” liet de moeder van “Gustl” zich
ontvallen toen haar zoon de jeugdige Adolf aan haar kwam voorstellen. “En
ik kan mij bijzonder goed herinneren dat er eerder schrik dan bewondering in
haar woorden lag.” 46  Hij had iets van een bezetene!

De Wagneriaan

Kubizek en Hitler deelden een gezamenlijke liefde: de muziek. Maar terwijl
de begaafde arbeiderszoon een heel spectrum van briljante componisten 
op waarde wist te schatten, van Mozart tot Beethoven en van Bach tot
Brahms, gaf de jeugdige Adolf slechts de voorkeur aan één componist die ook
Kubizek hartstochtelijk vereerde: Richard Wagner. Als twaalfjarige zag
Hitler in Linz zijn eerste opera van Wagner – een opera die voortaan zijn lie-
velingsopera zou worden: de Lohengrin. Later herinnerde hij zich in Mein
Kampf: “In één klap werd ik gegrepen. Het jeugdige enthousiasme voor de meester
uit Bayreuth kende geen grenzen. Ik werd steeds opnieuw naar zijn werken
getrokken.” 47

Niet alleen de muziek, ook de inhoud van de opera moet Hitler diep
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