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'Moeder, vertel eens wot von
Adolf Hitler!'
Naz ib o e ken vo or de Nederlandse j eug d

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Fiihrer en R(jkskanselier AdoLf HitLer was

eryon oyertuigd dat kinderen door hun LoyaLiteit, gedrettenheid enwiLskrqcht een

cruciaLe roL speeLden in de totstandkoming tan een nieuwewereldorde. Zlj wrmden
yoor hem de basis vcLn de toekomstige volksgemeenschap. Daarom gatten de nazi's

a LLer Le i b o e ken v o or de.j eug d u it, o o k in Ne der land.

Kinderen waren voor de nazi's van fundamenteel belang omdat ze beinvloedbaar
waren; de kindergeest kon 'gekneed' en hun blik gestuurd worden.'Om kinderen
te indoctrineren werd een intensiefjeugdprogramma opgesteld. Joseph Goebbels,

minister van Volksvoorlichting en Propaganda, was verantwoordelijk voor de

campagnes om de jeugd te beinvloeden. Het nazificatieproces begon vrijwel direct
na Hitlers machtsovername in 1933. In het dagelijks leven uitte zich dat voor de

kinderen vooral in het gebruik van de Hitlergroet, Ze werden geacht de groet wel
honderd keer per dag te oefenen.' Zulke propagandavormen hadden een duidelijk
doel. De nazi's trachtten een ideologische basis te leggen voor fanatiek nationalisme,
strijdvaardigheid, rassenbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde voor de Fiihrer. Op

allerlei manieren werd geprobeerd de kinderen te kneden tot modelburgers van het
Derde Rijk: van schoolboeken tot sigarettenplaatjes en van tijdschriften tot romans.

Voor het kweken van de nationaalsocialistische mens en de nationaalsocialistische
natie waren vier'ingredidnten'nodig.a In de eerste plaats een (al dan niet gemytho-
logiseerde) gemeenschappelijke geschiedenis: die van de Germanen. Het credren van
een gemeenschappelijke vijand vormde het tweede ingredi€nt. De nazi's bepaalden
wie wel en wie niet deel uitmaakten van de eigen groep.Joden werden bestempeld als

een kwaadaardig gezwel dat uit het lichaam moest worden gesneden om raszuiver-
heid te bereiken. Ook Roma en Sinti werden als Untermenschen gekwalificeerd en

daarmee als een gevaar voor het Derde Rijk. Het derde ingredidnt waren duidelijk
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afgebakende nationaalsocialistische normen
en waarden. Het vierde en laatste ingredi6nt
was het zogenaamde Filhrerprinzlp, volgens

welke Hitler, de charismatische leider, werd
voorgesteld als een godheid.s

Toen Duitsland in mei r94o Nederland bin-
nenviel, werd de propagandamachine ook
hier ingeschakeld. Voor de nazi's was het
van belang het Germaanse 'broedervolk'
met hun ideologie te indoctrineren. Om de

Nederlandse jeugd te bereiken verspreidden

ze vooral boeken. Dat gebeurde in Nederland

op veel kleinere schaal dan in Duitsland, maar

het doel was hetzelfde.6 In Duitsland werd in
rg34 met veel bezieling een begin gemaakt

met boekpropaganda.T

In Nederland was er destijds nog sprake van
een parlementaire democratie, maar er wa-

ren, naast de bekende bewegingen zoals de

Nationaal-Socialistische Beweging (Nsn) en

Zwart Front, ook verscheidene fascistische

splinterpartijen actief.s In de vroegejaren
dertig begonnen deze Nederlandse natio-
naalsocialisten en fascisten de waarde en 

Hitler als kindervriend. Tekening van Ernst Kutzer
hetbelangvan boeken in te zien' op zr juli 

uitDasJahrvollerFreude(1934) [collectieGerard
rg3z werd uitgeverij De Amsterdamsche Groenevetdl

Keurkamer opgericht.e Dit was de eerste
'bruine', ofwel nationaalsocialistische uit-
geverij. De Amsterdamsche Keurkamer was eigendom van schrijver en dichter
George KettmannJr. en zijnvrouw Margot Warnsinck. Kettmann probeerde met
zijn uitgeverij het nationaalsocialisme breed te verspreiden onder de Nederlandse

bevolking.'o

Voor mei r94o wist het bruine boek niet uit te groeien tot een'volwaardig segment van

de Nederlandse boekenbranche', maar een doorbraak onder de Nederlandse bevolking

bleef ook tijdens de bezetting uit. De grootste groep belangstellenden waren toch
wel de leden van de NSB, maar hoewel zij het belang van boeken erkenden, was het

maat zeer de vraag of zij ook lazen. De leden van de NSB waren volgens Kettmann
geen fanatieke lezers."
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De nazi's bemoeiden zich vanaf het begin van de bezetting van Nederland al met
de productie van boeken. De bestaande nationaalsocialistische uitgeverijen kregen

als gevolg hiervan meer bewegingsvrijheid.l2 De productie van bruine boeken werd
dus door de bezettingsautoriteiten weliswaar sterk aangemoedigd, maar de nazi's

wisten hun doel uiteindelijk slechts ten dele te bereiken.'3 Dat kwam doordat de

meeste Nederlanders de Duitse bezetting als een vijandelijke overheersing ervoeren

en weinig op hadden met de nazi-ideologie.'a

Desondanks lieten de nazi's de kans niet onbenut om de Nederlandse jeugd door middel

van informatieve en verhalende boeken, soms voorzien van plaatjes en strips, te door-

dringen van hun nationaalsocialistische Ieer. De nationaalsocialistische uitgeverijen

die bruine boeken produceerden voor een volwassen leespubliek, begonnen al snel

ook boeken voorjeugdige lezers uit te geven. Deze uitgaven hebben in het literair-
historische onderzoek nog weinig aandacht gekregen. Hoewel Gerard Groeneveld in
zorg in zljnboekHitLersjongste hoop. Nazipropagandattoor dejeugd ditsoort uitgaven

heeft geinventariseerd, bevat zijn boek geen inhoudelijke analyse van deze werken

en de hierin vervatte nazi-ideologie. Dit artikel wil daartoe een eerste aanzetgeven.

Het is bekend dat literaire teksten niet alleen het vermogen hebben om de historische
realiteit te representeren, maar dat ze zelf ook bijdragen aan de creatie van die
werkelijkheid.'5 Zo hebben veel koloniale romans bijgedragen aan het uitdragen van
koloniale ideologie€n en daarmee aan de bestendiging van de westerse, imperiale
machtsuitoefening,'oJeugdboeken die op gezagvan de nazi's verschenen, hadden
expliciet als doel om de nationaalsocialistische leer over te dragen en in te prenten.
En net als in koloniale teksten werden daarin othering-strategieen gebruikt, waarbij
er een tegenstelling gecre€erd werd tussen'wij'en 'zij' - de Ander'- die als inferieur
werd geframed.'7

Dit artikel focust op de ideologie in Nederlandstalige nazijeugdboeken uit de periode

rg4o-rg41. Hoe werd die voorjonge lezers over het voetlicht gebracht? Daarbij richten
we ons zowel op oorspronkelijke Nederlandse werken als op vertalingen, Achtereen-
volgens gaan we in op vier subgenres: jeugdboeken over de Germaanse geschiedenis,

antisemitische en racistische boeken, opvoedkundige boeken en Fiihrer-boeken. Na

een overzicht per subgenre lichten we er telkens een of twee boeken uit om te laten
zien hoe daarin geschreven wordt over'wij' en'zij'.

Jeugdboeken over de Germoonse geschiedenis

Voor de creatie van de nieuwe mens was, zoals gezegd, een gemeenschappelijke
geschiedenis nodig. Op grond van de overtuiging dat de Germanen de voorvaderen
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van het Arische ras waren, verzonnen de nazi's hun eigen mythes met een geheel
eigen kijk op de geschiedenis. De Germanen zouden bloncl haar, blauwe ogen en
een sterke lichamelijke bouw hebben gehad; de suggestie was dat de Duitsers van
hen afstamden. Ook van de innerlijke eigenschappen die aan de Germanen werden
toegeschreven, zoals eerlijkheid, trouw en moed, geloofde men dat ze in de Duitsers
voortleefden. Om de Germaanse superioriteit te staven werden erfelijkheidsleer,
sociale statistieken en archeologische vondsten ingezet.'8 Met name werden se-

miwetenschappelijke teksten gebruikt om de vermeende verwantschap tussen de

Germanen en de Ari6rs' aan te tonen en de rassenleer van de nazi's te legitimeren.'e

De nazi's probeerden hun gemythologiseerde

nationale geschiedenis ook onder de Neder-

landers te verspreiden, maar de meeste Neder-
landers hadden weinig op met sagen waarin
Germaanse helden als rolmodellen voor de
jeugd fungeerden. De Germanencultus werd
veelal beschouwd als een product van de Duitse

bezetter,'o Desondanks verschenen er tijdens de

bezettingsjaren ook in Nederland jeugdboeken

over de Germaanse geschiedenis, zoals Onze

Voorouclers (1942) vanJan de Vries en Goden en

Heldensaglen (1944) van Gustav Schalk. Daarin
wordt geprobeerd om de verwantschap tussen

de Germanen en de Aridrs aan te tonen en
worden de uiterlijke en innerlijke kenmerken
van de Germanen als superieurvoorgesteld. De

Gerrnanen worden gerepresenteerd als dappere

helden met blond haar en blauwe ogen, die twee-

duizendjaar geleden op hetzelfde grondgebied

leefden als de Duitsers, waarmee geimpliceerd

wordt dat de Germanen de voorouders zouden

zijnvan de Duitsers en dat zij eenvoorbeeld aan

hen zouden moeten nemen. De Germanen zou-

den zich volgens deze werken niet'vermengd'
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Jan de Vries, Onze Voorouders (1942)
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hebben met andere volkeren. Dit wordt in de teksten meermalen benadrukt. Zo werd
een historisch fundament gelegd voor de'raszuiverheid',

We besprek en Onze Voorouders van de Nederlandse germanist en volkskundige

Jan de Vries (r8go-rg64), omdat dit werk geen vertaling is, maar een oorspronkelijk
Nederlands werk, Jan de Vries was sinds 19z6 hoogleraar Oud-Germaanse talen en
vergelijkende taalwetenschap aan de Universiteit Leiden. Wat de politiek betreft,

HAAK & HONINGS



ZACHT LAWIJD

geloofde De vries dat de maatschappij de keuze had tussen het communisme en
het nationaalsocialisme. Zijn voorkeur ging uit naar het nationaalsocialisme, mede
omdat er binnen het nationaalsocialisme veel aandacht was voor zijn specialisme;
zowel voor de Germaanse oudheid en de volkskunde. Hij kreeg de leiding over het
Instituut voor Nederlandsche Taal en Volkskultuur en hij werd ook vicevoorzitter
van de Nederlandse Kultuurkamer die deel uitmaakte van het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten.

De Vries schreef meerdere boeken over de Germaanse oudheid." Zijn bekendste werk
was OnzeVoorouders, Hetwerd in de eerste en tweede klassen van het voorbereidend
hoger en middelbaar onderwijs verplichte lectuur.22 Toch kozenveel openbare scholen
ervoor om het boek niet te laten lezen en veel bijzondere scholen schonken er geen

aandacht aan.'3 OnzeVoorouders was bedoeld als historische handleiding om de
Nederlandse jeugd te informeren over de geschiedenis van de Germanen, hun manier
van leven en hun invloed. Het boek werd uitgebracht door de nationaalsocialistische
uitgeverij De Schouw, die volledig in dienst stond van de Nederlandse Kultuurkamer.
Op deze manier was men minder afhankelijk van de al bestaande uitgeverijen waarvan
een groot deel afwijzend stond tegenover het nationaalsocialisme of niet fanatiek
genoeg propaganda produceerde.'a

In zijn boek gebruikt De Vries de Romeinse geschiedschrijver Tacitus als een autoriteit
om de superioriteit van de Germanen aan te tonen: 'De grote Romeinse geschied-
schrijver Tacitus heeft aan de Germanen een afzonderlijk boekje gewijd t...] HU
noemt hen een volk dat zich duidelijk van andere volken onderscheidt en eigenlijk
alleen op zichzelf gelijkt'. over hun karaktereigenschappen lezen we bij De vries: 'ln
de Germaanse heldenpoezie worden in den mens het hoogst en het luidst geprezen
de mannelijke deugden van moed, trouw en mildheid'. En over hun uiterlijk schrijft
hij:'Tacitus noemt als de kenmerken der Germanen: felle, blauwe ogen, roodblonde
haren en geweldige lichaamsbouw'.25 Dat veel Duitsers nog altijd blond haar, blauwe
ogen en een sterke lichaamsbouw hadden, bewees volgens De Vries dat de Germanen
hun raszuiverheid hadden behouden.

De nazi's probeerden de Germaanse geschiedenis niet alleen aan de hand van het
uiterlijk aan de Ari€rs te koppelen, maar ook met de Blut und Bodere-gedachte. De
vries wilde aantonen dat de Germanen de voorouders van de Duitsers waren: 'op
grond daarvan komt hij [Tacitus] tot het besluit, dat zij van de oudste tijden af altijd
in hetzelfde gebied van Europa gewoond zullen hebben en zich zeker niet met andere
stammen vermengd hadden'.'6 Dat ze op dezelfde grond leefden als de Duitsers,
toonde hun verwantschap aan: 'Kan de huidige wetenschap de mening van Tacitus
bevestigen, dat de Germanen altijd in het Noorden van Europa gewoond hebben?
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Met grote zekerheid kunnen wij zeggen, dat dit zeker reeds een paar duizend jaar
v66r het begin van onze jaartelling het geval was'.'7

Volgens De Vries hadden de Germanen slechts 6dn tekortkoming: 'Zij laten zich al

te gauw door het uitheemse verblinden en komen er dan toe het eigene gering te

schatten'.'8 Daardoor zouden ze hun eigen identiteit uit het oog verliezen en hun

superieure beschaving vergeten, die ze daarmee in gevaar zouden brengen. Hij licht

deze waarschuwing toe aan de hand vanJulius Civilis, de leider van de Bataven in de

Bataafse Opstand tegen de Romeinen in het jaar 6g. In De Vries' optiek werd Civilis

in zo'n hoge mate belnvloed door de Romeinse cultuur, zoals onder meer blijkt uit

zijn gelatiniseerde naam, dat hij zijn eigen Germaanse identiteit verloochende. In

OnziVoorouders beklemtoonde De Vries aldus het belang van de zuiverheid van het

eigen volk.

Antisemitische en rocistische ieugdliterotuur

Om het Nederlandse volk te voorzien van een nieuwe identiteit was de Germanencultus

alleen niet voldoende. Een sterk rassenbewustzijn hoorde er ook bij. De nazi's walen

ervan overtuigd dat iedereen die niet'raszuiver'was, een gevaar vormde, waarbij

ze onderscheid maakten tussen Ubermenschen en (Jntermenschen. Tot deze laatste

categorie behoordenvolgens de nazi'sJoden, Sinti, Roma, Slavische volkeren, zwarten,

Aziaten, gehandicapten en homoseksuelen' Deze groepen werden allemaal beschouwd

als drageis van 'verkeerd bloed'. Joden werden gezien als een gedegenereerde 'biolo-

gische variant'van het menselijk ras; al hun vermeende inferieure kenmerken waren

aangebore.t. De nazi's geloofden datJoden geen deel zouden kunnen uitmaken van

de'gastmaatschappij'en dat ze probeerden deze te verzwakken. DeJoden vormden

niet alleen een genetisch gevaar, ze werden er ook van beschuldigd dat ze het Derde

Rijkwilden ontwrichten en een oorlog trachtten te ontketenen''e Deze beeldvorming

legitimeerde uiteindelijk genocide'3o

In Nederland probeerden de nazi's hun raciale en racistische ideeen ook in jeugd-

boeken te verspreiden. Voor zover bekend zijn er in Nederland twee antisemitische

jeugdwerken verschenen: Van denVos Reynaerde Qgal van Robert van Genechten
"en 

Het Liedvan Leyi (rg4r) van Arie van Oord. Daarnaast verschenen ook enkele meer

algemene racistische boeken: Hetwonder der erfeLiikheid $gag) van G.A.M. de Mony6

ei Stamhoudertje $gag) vanJ.C. Nachenius. Het Liedvan Levie is een'antisemitische

ballade in stripvorm', waarinJoden bekritiseerd worden en waarin de auteur probeert

aan te tonen dat het beeld van de nazi's over de Joden, die veel kapitaal in handen

zouden hebben, daadwerkel|k klopt.3' lnHetwonder d.er erfeLijkheldwordt geschreven

over rassenverbetering aan de hand van planten, dieren en ook mensen' In deze
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paragraaf gaan we in op VarL den Vos Reynaerde

van Robert van Genechten en Stq.mhoudertj e v an

.f.C. Nachenius. [o3a]

Von den Vos Ileynaerde is geschreven door de

NSB'er Robert van Geuechten (r895-1945). Van

Genechten kwam oorspronkelijk uit Belgie. In
r93o werd hilNederlands staatsburger, omdat hij
in Belgie vanwege zijn activistisch engagement

tijdens de Eerste Werelcloorlog werd beschuldigd

van lanclverraad en daarom ter dood was veroor-

deeld. In rgz8 werd hij privaatclocent economie

aan de Universiteit Utrecl-rt en in rg34 trad hij
toe als lid bij de NSB, Daarna kreeg hij verschil-
lende belangrijke posities als procureur-generaal

bij de Hoge Raad, hoogleraar economie aan rle

Universiteit Leiclen, Commisaris van de provin-
cie Zuid-Holland en vervolgens buitengewoon
hoogleraar in het strafrecht aan de Universiteit
Leiclen.

GINtCHTtli"l

Robert van Genechten, Van den Vos

Reynaerde (1 941) [collectie Universiteitsbi-
bliotheek Leidenl
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Zijn enige 'literaire claad' is de tekst Van denVos Reynaercle, die wordt gepresenteerd als
een vervolg op het bekende middeleeuwse dierenepos en in rg37 al was gepubliceerd in
het NSB-tijds chriftNieuw NederLand. De versie die we hier bespreken, werd uitgegeven
door de Amsterdamsche Keurkamer.3'Waar de dertiende-eeuwse tekst becloelcl was
om de adel op humoristische wijze een spiegel voor te houden door het genre van een
ridderroman te parodi€ren, wordt in de naziversie van Van Genechten geprobeercl cle

Joden te bekritiseren en in een kwaacl daglicht te stellen. Op het omslag van het boek
staan de twee hoofdpersonen afgebeelcl:Jodocus de Neushoorn en Reynaert de vos.
Het verhaal speelt zich, net als in cle oorspronkelijke Middelnederlandse versie, af in
het rijk van de leeuw Koning Nobel. De koning is inrniddels overleden, maar zijn zoon
Lionei is ongeschikt om hem op te volgen. Na een strijd over wie de macht over het
dierenrijk zou moeten krijgen, bestijgt Boudewijn de Ezel cle troon. Het personage
Boudewijn werd overigens al in rgrg geintroduceercl door cle Vlaamse schrijver Felix
Timmermans in zijn werk Bouclewi,jn, Niet lang daarna duikt er een eigenaardig clier
op in het rijk, dat zich voorstelt alsJoclocus de Neushoorn:

Ik ben Joclocus het neushoornclier. Van verre landen korn ik. Overal heb ik gedwaalcl.
overal werd ik vervolgd, orndat ik het ongeluk heb, mij toe te leggen op den distelbouw
Il< kweek een distelsoort van ongekende fijnheid, maar de naijverige volkeren gunnen
mij dit niet. Geelmij een plaatsje in uw rijk, waar ik bescheiden distels knn yglbsuvy,sn.:r3
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Jodocus de Neushoorn is een stereotype representatie van het beeld dat de nazi's van de

Jood hadden. Dit blijkt allereerst uit zijn achtergrond: hij heeft overal rondgezworven
en wordt overal vervolgd. Dit is een verwijzing naar de geschiedenis van de Joden,
die door de eeuwen heen meermalen het slachtoffer werden van pogroms. Jodocus
heeft ook de uiterliike kenmerken die de nazi's telkens weer benadrukten, zoals een

grote neus.3a Jodocus' hoorn staat voor de neus, en ook zijn dikke lippen worden
benoemd:'EnJodocus klopte zich op ziin borst en smakte met zijn dikke lippen'.3s

Jodocus probeert het dierenrijk te infiltreren door de

dieren allerlei gunsten te verlenen. Al spoedig wordt
echter duidelijk dat hij anderen dingen influistert voor
zijn eigen gewin.Datlaatzien hoe achterbaks hij is, en

dat hij erop uit is de macht over te nemen. Als er een

nieuwbewind in het dierenrijk komt, maaktJodocus
van de gelegenheid gebruik zijn familieleden uit het
Oosten naar het rijk te halen. Vervolgens zorgt hij er-

voor dat zij een goede maatschappelijke en financidle
positie krijgen als 'belastinggaarders': een toespeling op

de vermeende geldzucht van deJoden. DoorJodocus'
aanwezigheid raakt het dierenrijk in onbalans, vooral

ook doordat hij de dieren aanmoedigt zich met elkaar
te vermengen: 'Zoolang de dieren leven naar hun eigen

aard, zal men nooit het regiment van vrijheid erkennen.

Het is noodig, datwij henvan hun aardvervreemden.

[...] Wanneer zij in hun eigen sibbe blijven, zullen wij
nooit bereiken, dat zij hun weg verliezen'.36 Maar door
de vermenging worden er mismaakte, gedegenereerde

dieren geboren, zonder geweten of moreel besef.
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Op een gegeven moment groeitJodocus uit tot een dictator die geen tegenspraak duldt.

Zo wordt Rosseel de Eekhoorn door hem gestraft nadat hij zich heeft uitgesproken

overJodocus'plaats in het dierenrijk:"'Hoe is het mogelijk", zei hij zachtjes, "dat

Jodocus, die in de Dietsche landen heel niet thuis hoort en die als knecht zijn werk
is begonnen, zich als een vorst door ons laat omgeven"'.37 Uiteindelijk moetJodocus

een reis maken. Omdat hij te moe is om te lopen, laat hij zich dragen door Bruin de

Beer, die hij tot zijn slaaf maakt. Ten slotte keert Reynaert terug naar het dierenrijk,
omdat hij heeft gehoord over de onrust. Hij bedenkt een list om een einde te maken

aanJodocus' ontwrichtende invloed. Dat kan alleen door hem te doden: 'Het waren

de laatste woorden die Jodocus hoorde. Er ontstond een verschrikkelijk bloedbad

tusschen alle belastinggaarders'.38
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Omclat Joclocus een clestructieve invloed
heeft op het dierenrijk, is het gerecht-
vaardigd dat hij moet sterven, zoclat het
evenwicht in het rijk wordt hersteld.
Reynaert cle Vos is cle held van het verhaal,
omclat hij met ziin intelligentie en slimme
plan het koninkrijk van Jodocus en zijn
familie verlost. Met de clood vanJoclocus
worclt een discours geopend waarbij het
vermoorden van Joden gerationaliseerd
en genormaliseerd wordt en zelfs als re6le
optie gepresenteerd wordt. Met cle kennis
die wij nu hebben over het lot van deJoden,

komtJoclocus'einde in een wrang dagiicht
te staan.

, .tli Stqmhouderle is geschreven door de na-

, tionaalsocialist.|anCoenraadNachenius
(rB9o-r987) en uitgegeven bU Srichting Uir-

J.C. Nachenius, Stamhoudertie (1943) [Nederlands geverij Harner. Hij was een kunstschilder
lnstituut voor Oorlogsdocumentatiel clie zeer geinteresseerd was in rassenthe_

orieijn en zich heeft ingespannen om het
rassenbewustzijn in Nederland te bevorderen door miclclel van verschillencle teksten
ovel'ras en rassenbewustzijn.3o De titel is in dat opzicht al betekenisvol, Het omslag
toont een blonde clreumes; hrj is de stamhoucler uit het verhaal. FIet is cluidelijk dat
het een Arisch jongetje betreft, en hrj wordt ornringd cloor de takken van een eik.
De eikenboom keert een aantal keren terug in het verhaal en staat symbool voor
vruchtbaarheid.

In het verhaal moet een Arisch jongetje een belangrijke taak vervullen: cle voortzetting
en verecleling van zif n geslacht. Dat wordt vergeleken met cle groei van een boom:
'want wij zien hoe uit den eikel alleen een eik groeit en geen kastanje en uit clat
stamhoudertje van een gezoncl ouclerpaar uit deze lage lanclen, weer zoo'n laaglancler
en geen chinees of neger'.ao Gezonclheid en erfelijkheid worden op 66n lijn gestelcl
en zijn in deze tekst belangrijke thema's. De geclachte is dat een rnens alles erft van
de voorouders. Aan het begin lijkt dit iclee nog enigszins onschuldig te zijn, maar
dit verandert wanneer cle stamhouder de vraag krijgt voorgelegd of zijn fan-rilie wel
raszuiver is: 'Denk je soms clat wij Joclen in cie familie hebben?a' El[e Ari€r zou cle

veredeling van zijn eigen ras moeten nastreven: 'Wanneerwij van vereclelen spreken,
bedoelen wij iets heel anders, en nu keeren wij tot den fokker terug. wat cle fokker
doet is niet opvoeden, maar opvoeren, clen aanleg verbeteren'.a, De kans is volgens
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deze tekst klein dat het stamhoudertje door (lichamelijke of geestelijke) ziekten

zal worden aangetast, omdat hij raszuiver is en de goede genen van zijn voorouders

heeft gekregen.

Om raszuiver te blijven en om zijn bloedlijn voort te zetten moet de stamhouder

trouwen met een vrouw die eveneens raszuiver is. De stamhouder heeft een grote

verantwoordelijkheid, niet alleen tegenover zijn eigen nageslacht maar tegenover

de hele volksgemeenschap:'Het rasvraagstuk en de erfelijkheidsleer zijn meer dan

interessante dingen, het gaat om levenskwesties om het voortbestaan van ons ras

en van onze kultuur'.a3 Ain het einde van het verhaal is de stamhouder uitgegroeid

tot een volwassen man en krijgt hij de taak om de boodschap van de rassenleer ook

aan anderen door te geven.

Voor het verhaal eindigt, gaat hij in gesprek met zijn buurman, die kritische vragen

stelt over de rassenlee"r, die volgens hem tegen de natuur indruist' De stamhouder

verdedigt zich: 'Het is de plicht de voortplanting van het erfzieke te voorkomen en

het meeiwaardige te vermeerderen'.aa Het vermijden van ziekte vormt, net als inVan

clenVos Reynaeide,de legitimering van de rassenpolitiek van de nazi's. Wederom

wordt hier het Arische ras=voorgesteld als gezond, terwijl andere volkeren, die minder

raszuiver ziin, als genetisch minderwaardig, ziek en ongezond worden gerepresenteerd'

Opvoedkundige ieugdboeken

De nazi,s meenden, zoals gezegd, dat de Duitse jeugd het fundament vormde voor

de wederopbouw van het Duitse vaderland. Jongens moesten opgevoed worden tot

dappere, sirijdvaardige en krachtige soldaten, terwijl meisjes zich dienden voor te

U.r.ia.., op hrn toekomstige rol ais moeder. Aanvankelijkwilden de nazi's niet dat

meisjes zich bezighielden met politiek, wetenschap en de maatschappu,maar door

het uitbreken van de oorlog kregen veel meisjes ook andere taken.as

Met behulp van een streng opvoedingssysteem probeerden de nazi's 'modelburgers'

te kweken. Het was de bedoeling dat de jeugd de nieuwe natie zou dienen in de geest

van het nationaalsocialisme en daarnaast trouw zouziinaan volk en vaderland' Als

dat nodig was, moest zii zelfsbereid zijn om voor volk en vaderland te sterven' Het

motto jij bent niets, je volk is alles'werd geschraagd door sterk gemythologiseerde

verhalen over helden die hun leven voor het Derde Rijk hadden gegeven.a6

Dat gebeurde ook in de Nederlandse jeugdboeken zoals Herbert Norkus: De Hit-

Le4ingen(rg44) van Gerhard Mondt, Revolutie in de opvoeding $g4z) van Baldur

von shirach en Hetjonge rrtk $ga5) van Eugen Frieder Bartelmds. Daarin ligt de
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nadruk op wenselijk gedrag; het gaat om het uitdragen van
nationaalsocialistische normen en waarclen . Revolutie in d.e

opuoeding van Von Shirach, de leider van de Hitlerjugencl en de
minister vanJeugdzaken, is een informatieve tekst waarin hij
probeerde aan te tonen dat de nationaalsocialistische opvoeding
in Nazi-Duitsland een groot succes was, Daarmee wilde hij de
richting aangeven waarin de Nederlandse jeugd zich diencle te
ontwikkelen.ln Hetjonge ri,jkligtde focus vooral op de rol van
de jeugd in het Derde Rijk.

Gerhardt Mondt, Herbert Norkus:

De H itle rjong e n, Amsterdam
1944 lcollectie Universiteits-
bibliotheek Leidenl

We richten de blik op d6n opvoedkundig jeugdboek: Herbert
Norkus: De Hitlerjongen van de Duitse auteur Gerhard Mondt,
omdat daarin het militaristische karakter van cle nationaalso-
cialistische opvoeding het sterkst tot uiting komt en er sprake
is van een gemythologiseerd verhaal van een nationale held
die als opvoedkundig voorbeeld diende. Dit boek is uitgegeven
door uitgeverij westland, ook wel Stichting volksche Uitgeverij
Westland, die werd opgericht in rg4r en 66n van de belangrijkste
uitgeverijen werd tijdens de bezetting.+z

Gerhard Mondt

HnRnERr NoRnus
Ut l,{ J^sl-L qtr J. K!,.o,Jkt,i! BdaJl;k

VERTIA'O DOOR fiIRt'EN DEVERSLUIS

MET EEN VOORWOORD V4N BAIDUR VON SC,IRACN

IN

TWINTIG ILiUSI'RATIES

#
1911

VOI,KSCHE UITCEVERU WESTLAND AUSTERDAM
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Dit boek, dat vertaald werd door de NSB'er Martien Beversluis, is een verhalende

biografie van Herbert Norkus (1916-1932), een lid van de Hitlerjugend. Hij was het

ultieme voorbeeld van hoe de nazi's een kind het liefst zagen. De auteur geeft de

jeugdige lezers aan het begin van het boek een opdracht:'Zorgt ervoor dat Herbert

Norkus onvergetelijk bluft!48 ZU moeten een voorbeeld aan hem nemen. Norkus wordt

in dit boek beschreven als een muzika al, zwijgzaamen gedisciplineerd kind, datzich
in het dagelijks leven vooral bezighoudt met het vervullen van zijn plichten voor de

Hitlerjugend: 'Midden in een vroolijk lied hield Herbert plotseling op en zei: "Zeg

Gerhard, als wij morgen op tijd pamfletten willen rondbrengen dan wordt het tild
dat we naar huis gaan"'.4e Zelfs op de momenten waarop de leden van de Hitlerjugend

plezier maken, vindt Herbert zijn verplichtingen belangrijker dan amusement.

AIs Norkus en zijn vrienden op een dag pamfletten gaan rondbrengen, worden ze

omsingeld door communisten. De andere jongens weten te vluchten, maarNorkus

niet: 'Herbert Norkus was het niet meer gelukt zich in een portiek te verbergen, zoals

wij meenden. [...] Van geen enkele zijde kwam hulp. Moeders stonden voor de ramen

en keken toe, hoe de vijftienjarige zoon [...] vermoord werd'.So De dagen daarna staan

de kranten vol met berichten over zijn dood. Mondt stelt Norkus voor als een nationale

held, die zichzelf heeft opgeofferd voor zijn dierbaar vaderland. Er wordt zelfs een

straat in Berlijn naar hem vernoemd en een monument voor hem opgericht. Volgens

Mondt was zijn dood niet voor niets geweest, omdat er hierdoor een nieuw tijdperk kon

aanbreken:'Zij gaven hun leven, strijd en offer

brachten de overwinning. De zon schijntweer,

Duitschland bloeit opnieuw'.s' Norkus' dood

wordt voorgesteld als een noodzakelijk offer

voor het herstel van (de glorie van) Duitsland.

Frihrer-boeken

De persoon van Adolf Hitler was het mid-
delpuntvan de Duitse Fri hrer-cultus,waarin

hij werd voorgesteld als de ideale leider.s' De

Nederlandsejeugd kon over hem lezen in de

Fiihrer-boeken die over hem verschenen.

Daarin kreeg Hitler verschillende rollen
toebedeeld: als staatsman, dierenliefhebber

en ultieme kindervriend, op wie de jeugd

kon vertrouwen.s3 De titels van deze Filhrer-

boeken luiden: Moeder, vertel eens wat van

Adolf Hitler (1942) vanJohanna Haater, De
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Fiihrer. Een boekvoor de jeugd (r9a3)van Erich Beier-Lindhardt enWij hebben den
Fiihrer gezien eS++) van Wilhelm Dissmann. Haarers boek vertelt vooral over Hitlers
Ieven, terwijl dat van Beier-Lindhardt ooggetuigenverslagen bevat van kinderen die
de dictator hebben ontmoet,

Moeder,verteLeenswqtvanAdoLf Hitler!verscheen oorspronkelijk in het Duits onder de

titel:Mutte4 erzcihlvonAdolf HitLer $ggg) en werd eveneens uitgegeven door Uitgeverij
Westland. De auteur is de Duitse artsJohanna Haarer (r9oo-r988) en de Nederlandse

vertaling is van Steven Barends, het pseudoniem van de nationaalsocialistische
schrijver Samuel Barends (r9r5-zoo8). Het boek gaat grotendeels over het leven van
Adolf Hitler en zijn betekenis voor het Derde Rijk. Op het omslag is Hitlers beeltenis
te zien met op de achtergrond een wapperende hakenkruisvlag en kinderen die
geboeid luisteren naarwat hun moeder over hem te vertellen heeft,

Het verhaal begint met twee spelende kinderen die aan hun moeder vragen of zij een

verhaaltje wil vertellen, Moeder vindt het niet makkelijk om iets te bedenken, maar
dan begint 66n van de kinderen over het straatbeeld in nazi-Duitsland: 'Laatst heb

ik U toch gevraagd, waarom er overal roode vlaggen wapperen en waarom die in het
midden een witten krin.g en een zwart hakenkruis hebben'.sa Dan vertelt moeder
over Hitler, die een felle strijd heeft moeten leveren om rijkskanselier te worden:
"'En toen is Adolf Hitler onze Fiihrer geworden, hd moeder?" vroegen de kinderen. O,

neen dat zou nog vele velejaren duren. Ik zaljullie vertellen, hoe hard hij daarvoor
moest vechten'.55

Moeder beschrijft Hitler als een kindervriend die ervoor zorgt dat de Duitse jeugd
zonder honger en onbezorgd kan opgroeien: 'Daaraan kunnen jullie weer eens zien

dat hij altijd het eerst, het allereerst aan de kinderen dacht'.s6 Ze legt de kinderen
ook uit wie Hitler als de grootste bedreiging voor het Derde Rijk beschouwt: 'Ditmaal
sprak Adolf Hitler over de joden. Kunnen jullie dan niet zien, vroeg hij, dat dit een

vreemd volk is, waar wij niets mee te maken hebben. [...] Met lange vingers vullen
ze hun zakken in Duitschland.Ze stoken ons Duitschers tegen elkaar op'.57 Elders

in het verhaal lezen we: 'Luistert niet naar de joden, zij zoeken slechts hun eigen
voordeel, en willen ons kwaad doen'.s8 In deze citaten wordt dus geprobeerd een

sterke ideologische boodschap over te brengen, namelijk dat deJoden de Ander'zijn,
die het Derde Rijk ontwrichten en uitknijpen.

Het boek bevat een opmerkelijke paradox. Enerzijds wordt Hitlers menselijkheid
benadrukt en wordt hij voorgesteld als een lichtend voorbeeld voor de jeugd. Als
Hitler als gewone man zich zo heeft kunnen ontwikkelen en zo ver heeft kunnen
komen, dan is een soortgelijke carridre en toekomst ook voor anderen weggelegd,
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mits zU daar hard voor werken. Anderzijds worclt Hitler voorgestelcl als een Mes-
sias: Adolf Hitler wist van het begin af heel precies, hoe hu ons Duitschers en
ons Duitsche Rijk moest redden'.se Hij is een door God gezonden verlosser van
Duitsland, met de opdracht het in zijn oude glorie te herstellen. Zo creeert hij
werkgelegenheid en treedt hij op als de vader van het Duitse volk: ,Laten we God
alle dagen danken, dat hij ons dezen man heeft gezonden, en dat wij in dezelfde
dagen als hij mogen leven, hem mogen zien en zijn stem mogen hooren! De heere
wereld benijdt ons om dien man'.6o In deze optiek was Hitlei net alsJezus, zowel
mens als God.

In dit soortFa hrer-hoeken, die dus voornamelijk bedoelcl waren om voor te lichten,
komen nauwelijks handelende personages voor. Een verklaring hiervoor zou kunnen
zijn dat fictieve teksten afbreuk zouden kunnen doen aan Hitlers geloofwaardigheid
en aan ziin betekenis voor het Derde Rijk, terwijl deze boekenjuist moesten bgdiagen
aan het versterken van de Fii.hrer-mvthe.

Besluit

In dit verkennende artikel over Nederlandstalige nationaalsocialistische jeugdlitera-
tuur uit de periode Lg4o-rgk'hebben we vier subgenres besprokenljeugcrboeken over
de Germaanse geschiedenis, antisemitische/racistische;eugclboeken, opvoedkundige
jeugdboeken en Fi)'hrer-boeken. Centraal stond de vru"g ho. d. nationaalsocialistische
ideologie in dit soort werken voor jonge lezers over het voetlicht werd gebracht.
Het principe van Volksgemeinschaft vormde de basis van de nazileer. Hitler en zijn
aanhangers hadden het doel om een nieuwe wereld te scheppen met een nieuwe
mens' Hiervoorwaren een gemeenschappelijke geschiedenis, .".r g.-.".rschappelijke
vijand, duidelijk afgebakende normen en waarden en een char-ismatisch leider de
vereisten. Deze vier pijlers van het nationaalsocialisme zljn tevinden in de vier
soorten jeugdboeken die hier besproken zijn,

Uit de analyse blijkt dat er een systematisch onderscheid wordt gemaakt tussen ,wij,
en'zij'.Ari6r-zijn, heldendom en heteroseksualiteit worden in deleugdboeken als dl
maatschappelijke norm voorgesteld, terwijl datgene wat afwijkt (niet-ari€rs, antihelden
en homoseksuelen) als inferieurwordt gerepresenteerd. Mannen en vrouwen worden
weliswaar beschreven als tegengesteld aan elkaar, maar er wordt wel steeds benadrukt
dat beiden op hun eigen manier van waarde zijn voor het Derde Rijk.

Voor niet-Arische personages is in de geanalyseerde werken geen plaats; er komen geen
Sinti, Roma, slavische volkeren, zwarten, Aziaten,gehandicapten en homoseksrelen
in de geanalyseerde boeken voor. Deze wegratingen zijn vanzelfsprekend politiek
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gestuurd en zijn daarmee inherent aan de nationaalsocialistische ideologie; als deze
groepen volgens de nazi's geen plek in het Derde Rijk moeten hebben, dan horen ze
ook niet thuis in de teksten die voorlichting geven over hun ideaal.

DeJoden worden in de antisemitische boeken en in de Fi)hrer-boeken w6l expliciet
gerepresenteerd, namelijk in de rol van nationale vijand. rn vqn den vos Reynaerd.e
treedt'deJood' zelfs op als een actiefhandelend personage, een dier dat door iedereen
gehaatwordt:Jodocus de Neushoorn, De auteurwilde laten zien hoe eenJood denkt
en handelt en duidelijk makenwaaromJoden geen plaats zouden moeten hebben in
het Derde Rijk. Uiteindelijk gaan de dieren er zelfs toe overJodocus te vermoorden.
Nog voordat de Holocaust goed en wel op gang was gekomen, werd in dit boek uit
1941 een discours uitgedragen waarin het doden van Joden als legitiem en normaal
werd voorgesteld.

Het is opvallend dat de nazi-ideologie in dit soort boeken bepaald niet verborgen
aanwezig is. Dat heeft te maken met het feit dat het hier propaganda betreft en
met de doelgroep waar dergelijke werken voor waren bedoeld: kinderen, de nazi,s
van de toekomst. Daardoor was er weinig ruimte voor ambiguiteit, om de jeugd te
indoctrineren, moest de boodschap eenduidig en helder zijn.6'
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