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‘HURRA, DER FÜHRER IST 125’ O
Op 20 april is het 125 jaar geleden dat Adolf Hitler werd geboren. Reden voor een feestje
in bepaalde kringen. In de harten van zijn trouwe volgelingen is der Führer nog even
springlevend als tijdens de jaren dat hij briesend speeches gaf. ‘Ook al is hij dood, zijn
geest zal voor altijd voortleven.’ Door Marith Iedema

p 20 april 1945 werd Hitlers
56ste en tevens laatste
verjaardag gevierd in een
ondergrondse bunker in Berlijn.
De wetenschap dat de Russen
de schuilplaats naderden, moet de feestvreugde behoorlijk hebben getemperd.
Niet lang na zijn verjaardag pleegde de
grondlegger van de nazistaat zelfmoord.
Zijn aanhangers vieren jaren later nog
steeds zijn geboortedag.

alles beter zijn. ‘Hitler kwam tenminste
op voor zijn mensen, eigen volk eerst.
Ook al is hij dood, zijn geest zal voor
altijd voortleven.’ Dennis hekelt kabinetRutte II. ‘Ze laten die Oostblokkers ons
alles afpakken, net als in de jaren dertig.
De Nederlanders met papieren komen
daardoor niet aan de bak. Rutte laat zijn
volk vallen, der Führer deed dat niet.’
Ook Glimmerveen is van mening dat de
wereld waarin wij nu leven een betere
plek was als Hitler nog had geleefd.
‘Geen afhankelijkheid van voedselbanken, betere zorg en zéker niet zoveel
Marokkanen.’

STUKKIE TAART

GEHEIME LOCATIE
ADOLF HITLER. Braunau am Inn, 20 april
1889 – Berlijn, 30 april 1945.
HH

Op het extreem-rechtse forum
Stormfront wordt duidelijk dat Hitlers
verjaardag een erg belangrijke dag is
voor neonazi’s met ronkende pseudoniemen als White Spirit, Terrortukker
of Siegheilman. Patriot: ‘20 april is
voor mij een grootse dag, ieder jaar
weer. Dat het nationaalsocialisme mag voortleven en zegevieren!’
Seb viert de verjaardag
van zijn leider elk jaar
met een ‘stukkie taart’.
‘De bakker keek nogal
vreemd op toen ik
vertelde dat ik er een
hakenkruis op wilde,’ schrijft hij.
Iemand die zichzelf Altair noemt: ‘Stel
jezelf op 20 april eens de volgende
vraag: zijn we nu echt beter af dan als
Hitlers Derde Rijk was gerealiseerd?’
Hij antwoordt zelf: ‘Nee! Ik ben ervan
overtuigd dat Duitsland en Europa,
zonder de Brits-Joods-Poolse aanvallen
nu hét voorbeeld zouden zijn van de
perfecte beschaving.’

‘Of Hitlers verjaardag vieren wel of niet
mag, ligt aan de manier waarop het feest
wordt gegeven,’ zegt Franklin Wattimena
van het Openbaar
Ministerie. ‘Hakenkruizen, geweld, haatzaaien en de Hitlergroet
uitbrengen, dat is allemaal verboden.’ Zonder
al deze elementen heb
je een Hitlerfuif waar
der Führer zich bij zou
omdraaien in zijn graf. Gelukkig voor
de dode oppernazi kan kameraad Paul
‘Adolf’ Brennen (30) de wet gestolen
worden. Brennen en zijn neonazistische
vrienden doen wat ze willen.
Het feest dat ze de 20ste geven bij een
vriend thuis op een geheime locatie
wordt een succes, daar bestaat geen
twijfel over. ‘We gaan dansen, drinken
en vooral veel praten over het nationaalsocialisme en de rommel die onze
democratische regering veroorzaakt.’
Brennen had de kleinzoon van Joop
Glimmerveen kunnen zijn. Ook hij heeft
zich nooit wat aangetrokken van de
regels. Met alle gevolgen van dien: ‘Ik
ben vele keren opgepakt en veroordeeld.
Maar je moet er iets voor over hebben.
Dat hoort bij het werk.’
Volgens Paul Adolf Bennen kan het nog
weleens goed komen met de wereld.
‘Onze aanhang groeit gestaagd,’ zegt hij
trots. De Duitse NPD, Front National in
Frankrijk en het BNP in Engeland. ‘Deze
extreem-rechtse bewegingen nemen
Europa langzaam over.’ Genoeg reden
tot optimisme dus tijdens Hitlers 125ths
party op een geheime locatie, ergens in
Nederland. A

‘WE GAAN DANSEN, DRINKEN EN
VOORAL VEEL PRATEN OVER HET
NATIONAAL-SOCIALISME ’
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TRAKTATIE. ‘De bakker keek nogal
vreemd op toen ik vertelde dat ik een
hakenkruis op mijn taart wilde.’

Constant Kusters is de huidige partijleider
van de Nederlandse Volks-Unie, maar
draagt nadat hij juridisch op de vingers
is getikt het nationaal-socialisme niet
meer uit. Wel vernoemde hij zijn kinderen
naar bekenden uit de neonaziwereld en
trouwde hij op 20 april. In huize Kusters
is het op die dag dus dubbel feest.
Hij benadrukt dat er verder tegenwoordig niet veel meer gebeurt op de
verjaardag van der Führer. ‘De oud-SS’ers
en -NSB’ers die na de oorlog altijd
bijeenkwamen om Hitler gezamenlijk
te herdenken, zijn allemaal bejaard
of dood.’ De jeugd van tegenwoordig
boeit het niet volgens hem. ‘Sommigen
noemen zichzelf wel nationaal-socia-
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listen, maar hebben geen idee wat dit
inhoudt. Velen hebben Mein Kampf niet
eens gelezen.’
De teleurstelling klinkt ook door bij
de inmiddels 85-jarige neonazi Joop
Glimmerveen, voormalig partijleider
van de Nederlandse Volks Unie (NVU).
De bejaarde nazi is niet meer zo goed
ter been. Daarom zal hij Hitler dit jaar
thuis memoreren. Vroeger was dat wel
anders. Hij gaf redevoeringen voor
wel zestig man waarin hij vol lof sprak
over Hitlers daden. ‘De zalen die we
afhuurden voorzagen we van vlaggen
met hakenkruizen en we brachten de
Hitlergroet.’ De herdenkingsdiensten
die hij en zijn vrienden organiseerden,
verliepen volgens Glimmerveen
altijd netjes. ‘Anderen gaven weleens
drankfeesten. Als je daar binnenkwam,
stond je tot je enkels in het pis en bier.
Dat heeft niks meer te maken met het
nationaal-socialisme.’
De dertiger Dennis is een loner. Hitlers
verjaardag zal hij dan ook niet vieren met
gelijkgestemden. Hij drinkt liever alleen
een paar biertjes terwijl hij stilstaat bij ‘de
grootste leider die de wereld ooit gekend
heeft’. Als der Führer nog bestond, zou
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