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Eerste autobiografie van Adolf Hitler
‘Dit boek is de kiemcel van Mein Kampf ’



De eerste biografie van Adolf Hitler, 
waarin hij gepresenteerd werd 
als de ‘redder van Duitsland’ en 

vergeleken werd met Jezus, was eigenlijk 
een zelfgeschreven ‘schaamteloze publici-
teitsstunt’, zo blijkt nu. Het boek (Adolf 
Hitler: Sein Leben und seine Reden, verta-
ling: Adolf Hitler. Zijn leven, zijn redevoe-
ringen) is uitgegeven in 1923 en was het 
eerste grote profiel van de toekomstige 
dictator. Het verscheen onder de naam van 
de Noord-Duitse aristocraat en oorlogsheld 
Adolf-Viktor von Koerber.

Maar historicus Thomas Weber, verbonden 
aan de University of Aberdeen, heeft in een 
Zuid-Afrikaans archief overtuigend bewijs 
gevonden - inclusief geschreven getuigenis-
sen - dat aantoont dat het ‘bijna zeker’ door 
Hitler zelf geschreven is. Professor Weber: 
‘Het boek, dat ook redevoeringen van Hitler 
bevat, doet uitzinnige uitspraken, zoals dat 
het boek gezien moet worden als “de bijbel 
van vandaag” en gebruikt termen als “heilig” 
en “verlossing”, waardoor de vergelijking 
tussen Hitler en Jezus en zijn politisering 
en de wederopstanding getrokken wordt.’

‘De ontdekking dat het boek eigenlijk 
door Hitler zelf is geschreven geeft aan 
dat hij een achterbakse politicus was met 
een meesterlijk begrip van politieke pro-
cessen en verhalen, lang voordat hij, wat 
gezien wordt als zijn eerste biografie, Mein 
Kampf schreef.’

‘Het beeld van Hitler dat door de jaren 
heen is ontstaan is dat hij iemand was die 
toen hij zich aansloot bij de nazipartij ei-
genlijk luisterde naar anderen en dat hij 
pas zelf begon te geloven dat hij de redder 
of Messias van Duitsland zou kunnen zijn 
tijdens het schrijven van Mein Kampf.’

‘Het feit dat Hitler deze biografie zelf heeft 
geschreven en de redevoeringen heeft ver-
zameld en samengevoegd onder een andere 
naam geeft aan dat hij al veel eerder zichzelf 

zag als redder en dat hij op een manipu-
latieve manier zijn weg naar de top begon 
uit te stippelen.’

Professor Weber zegt dat de ontdekking 
van deze ‘schaamteloze maar slimme zelf-
promotie’ significant is, omdat de bio-
grafie een grote rol heeft gespeeld bij het 
creëren van een bepaald beeld van Hitler 
bij de meer conservatieve Duitsers, ter 
voorbereiding op de aanstaande nationale 
revolutie. Om deze reden, zegt hij, is Von 
Koerber gekozen voor zijn rol en werd 
hij door generaal Ludendorff voorgesteld 
aan Hitler.

‘Von Koerber was een Oost-Duitse aristo-
craat met blauwe ogen en blond haar, een 
oorlogsheld en schrijver. Dit maakte hem 
de perfecte kandidaat om een biografie 
van Hitler te presenteren omdat het im-
pliceerde dat de nazileider al steun genoot 
onder de traditionele conservatieven,’ voegt 
professor Weber eraan toe.

‘Dit was essentieel, aangezien Hitler en 
de nazipartij een poging deden in beeld 
te komen in en rond München, maar de 
bekendheid reikte niet veel verder dan 
Beieren. Mede doordat Hitler aanvankelijk 
weigerde om gefotografeerd te worden was 
hij weinig bekend buiten Beieren.’

‘Hitler wist dat hij afhankelijk was van de 
steun van de traditionele conservatieven, 
maar hij had nog niet de geloofwaardigheid 
om te zeggen: “alleen ik kan de leider zijn”. 
Hij wilde meeliften naar de top en begon 
op manipulatieve wijze een verwachting te 
cultiveren van een nieuw soort leiderschap 
dat niet vervuld kon worden door de ge-
vestigde politieke elite, maar alleen door 
een nieuwe leider die van onderop kwam.’

Professor Weber deed de ontdekking toen 
hij onderzoek deed voor zijn meest recente 
boek over hoe Hitler een nazi werd. ‘Bij het 
afronden van mijn boek, kwam ik een refe-
rentie tegen naar Von Koerbers privéstuk-
ken aan de Universiteit van Witwatersrand 
in Johannesburg. Toen ik in Zuid-Afrika 
aankwam, werd snel duidelijk dat de stuk-
ken nog niet eerder in deze context onder-
zocht waren. Ik realiseerde me toen ik de 
stukken bekeek dat Von Koerber, die later 
afstand nam van de nazi’s, slechts een faça-
de is geweest en niet de werkelijke auteur.’
‘Ik vond een getekende getuigenis, onder 
ede verklaard, van de vrouw van de uitgever 
waarin stond dat Adolf-Viktor von Koerber 
het boek niet geschreven had en dat Hitler 
generaal Ludendorff had gevraagd of hij 
een conservatieve schrijver kon vinden 
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In 1923 werd het Adolf Hitler duidelijk dat hij politiek meer 
‘zichtbaar’ moest worden. Buiten eigen besloten kring wist 
men niet wie Adolf Hitler werkelijk was, wat zijn denkbeelden 

waren en hoe hij eruit zag. Hij besloot toen een autobiografische 
schets te maken vergezeld van enkele redevoeringen. In deze schets 
presenteert hij zich als de architect van de kathedraal Duitsland 
en als de redder van Duitsland met een vergelijkbare status als 
Jezus. Het boek wordt de ‘nieuwe bijbel van vandaag’ genoemd. 
Dat kon hij natuurlijk niet allemaal schaamteloos zelf schrijven. 
Hij is, geholpen door generaal Ludendorff, in contact gekomen 
met zijn dekmantel, de antisemitische conservatief Adolf-Viktor 
von Koerber. De eerste autobiografie van Adolf Hitler werd zo-
doende gepubliceerd als biografie van de hand van Von Koerber. 

De ontmaskering van Adolf Hitler als feitelijke auteur van 
de heimelijke autobiografie werpt een nieuw licht op de op-
komende politicus Hitler. Professor Thomas Weber, de ont-
dekker van deze eerste autobiografie van Hitler, legt in zijn 
inleiding uit hoe hij zijn bewijsmateriaal heeft verzameld 
en wat de betekenis is van deze prelude van Mein Kampf. 

Thomas Weber is hoogleraar Geschiedenis en Internationale 
Betrekkingen aan de Universiteit van Aberdeen. Hij schreef meer-
dere boeken over Adolf Hitler, zoals Adolf Hitler en de Eerste 
Wereldoorlog (2010), Hitlers metamorfose (2016, vertaling van 
Wie Adolf Hitler zum Nazi wurde) en Becoming Hitler. The 
Making of a Nazi (2017).

Adolf Hitler
Zijn leven, zijn redevoeringen

eerste autobiografie uit 1923
samengesteld door Adolf-Viktor von Koerber

Inleiding Thomas Weber

Paperback, ca. 150 bladzijden
Prijs: € 19,95

E-book: € 9,95
Vertaling: Rob Pijpers
ISBN 9789493028111

Hitler (zittend rechts) tijdens de Eerste Wereldoorlog Generaal Ludendorff en Hitler Cover originele boek

P. 3

Adolf Hitler
Zijn leven, zijn redevoeringen

eerste autobiografie uit 1923

Inleiding Thomas Weber

HOLOCAUST BIBLIOTHEEK 



In Hitlers Jodenhaat brengt Ralf Georg 
Reuth de antisemitische ideologisering 

van Hitler nauwgezet in kaart.

De brief aan Gemlich is de eerste 
schriftelijke uiting van de antisemitische 
waanwereld van de toekomstige dictator.

zonder banden met de nazipartij die zijn 
naam kon lenen.’
‘Ik vond ook een uitspraak van Von 
Koerber in een brief die hij schreef aan een 
man met wie hij gevangen gezeten had in 
een concentratiekamp, waarin details ston-
den over Hitlers auteurschap. Vervolgens, 
in Duitsland, vond ik een document uit 
1938 waarin Von Koerber aangeeft dat 
Hitler het boek geschreven heeft. Hij zegt 
dat het was geschreven ‘op initiatief van 

en met de actieve participatie van Adolf 
Hitler’. We moeten deze uitspraak plaat-
sen in de context van de periode waarin 
hij niet openlijk gezegd kon hebben dat 
hij het niet geschreven had.’

‘Het boek uit 1923 toont ook grote gelij-
kenissen met een brief die Hitler eind 1921 
geschreven had om zich te introduceren 
bij een grote sponsor van de partij. Het 
bevat de eerste referenties naar zijn ver-
blijf in een militair ziekenhuis na de Eerste 
Wereldoorlog als zijn periode van politiek 

ontwaken, wat later bijna exact in dezelfde 
woorden herhaald werd in Mein Kampf.’

‘De bewijsstukken die nu beschikbaar zijn 
maken het meer dan aannemelijk dat dit 
inderdaad een autobiografie van Hitler zelf 
was, bedoeld om zijn status als de ‘Duitse 
redder’ te promoten en dat hij zelfs aan 
het begin van zijn carrière een sluwe en 
manipulatieve politicus was.’
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