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Heidi Benneckenstein werd in 1992 geboren in een klein 
dorp bij München. Haar vader was een fanatieke neonazi, 
haar moeder was niet tegen hem opgewassen. Zij groeide 
op in een fascistische jeugdvereniging en trouwde met 
Felix, eveneens een neonazi. 

Geboren in een neonazi nest

Door Max van den Berg

Toen ze later las dat Hitler geestelijk en lichame-
lijk gehandicapte kinderen liet vermoorden, toen ze 
de moord van Magda en Joseph Goebbels op hun 
eigen vijf kinderen tot zich liet doordingen, kan-
telde haar wereldbeeld. Ze werd in een trein lastig-
gevallen en een vluchteling uit Kosovo kwam haar 
te hulp. Dat gaf de doorslag. Zij en Felix verlieten 
de fascistische scene. Zij schreef het boek Een Duits 
meisje, een onthullend en onheilspellend beeld 
over de opkomst van racistisch en nazistisch den-
ken in bepaalde Duitse groeperingen.

Wie denkt met een familie rauwe skinheads te 
maken te hebben vergist zich. Het milieu waarin 
Heidi opgroeide, bestond uit gezinnen van ambte-
naren, advocaten en artsen. Zij vormden de gevaar-
lijke, op het oog ‘beschaafde’ tak, van het fascisme. 
De opvoeding vond plaats in complete Hitler stijl. 
Zo kreeg Heidi straf, omdat zij hand in hand had 
gelopen met een Filippijns meisje uit haar klas. Je 
mag nooit met mensen van een minderwaardig ras 
omgaan, zei haar vader. Grootmoeder van vaders-
zijde sprak vaak over de Hitler Jugend en hoe fan-
tastisch zij het in die tijd had gehad. Toen Heidi 
met school een bezoek zou brengen aan kamp 
Dachau, gaf haar vader haar een paar ‘kritische’ vra-
gen over de verbrandingsoven mee. Zij moest let-
ten op het bord bij de oven waarop vermeld is dat 
deze later is herbouwd voor educatieve doeleinden. 
Volgens haar vader een teken dat de Holocaust een 
leugen is. Holocaust ontkenning in optima forma.

Jeugdbeweging
Heidi werd lid van de fascistische jeugdbewe-
ging Heimattreue Deutsche Jugend  (HDJ). Zij mar-
cheerden vrolijk door Duitse steden, klaarblijke-
lijk vol levensoptimisme. Maar in de kampen zelf 
ging het anders toe. Zo werden de tenten voorzien 

van typische 
namen. Heidi 
sliep in een tent 
genaamd Hit-
lers bunker en 
zag de antise-
mitische lm De 
eeuwige Jood. 
Jongens deden 
aan semimili-
taire oefenin-
gen waaronder zelfs parachutespringen. Uniformen 
en vlaggen werden voorzien van oud-Germaanse 
runentekens die herinnerden aan het Derde Rijk. 
De bevolking bekeek dit alles met achterdocht, 
maar de overheid liet deze fascistische jeugdgroep 
twintig jaar door het land trekken. Pas in 2009 
werd de vereniging verboden. 

Heidi’s verklaring
Op vragen van journalisten verklaart Heidi hoe het 
kwam dat een ontwikkeld meisje zo lang in een 
extremistische bubbel bleef hangen. Het ouder-
lijk gezin vormde een gesloten eenheid en vanaf 
haar geboorte werden alle mogelijke vooroordelen 
aan haar overgebracht. Ondanks de democratische 
omgeving bleef zij haar ouders, met name haar 
vader, meer geloven, dwars tegen de publieke opi-
nie in. Op zestienjarige leeftijd heeft zij zich schul-
dig gemaakt aan extremistisch gedrag en mee-
geholpen een radicaal-linkse fotograaf in elkaar 
te slaan. Het uit de kast komen op 26-jarige leef-
tijd was een hele stap. Ze heeft compleet met haar 
vader gebroken, met haar moeder zijn de banden 
warm. Haar ouders zijn gescheiden toen zij negen 
jaar was. Het boek Een Duits Meisje geeft een gede-
tailleerde inkijk in het ondergrondse leven van 
neonazi’s in het huidige Duitsland.


