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Aanvulling op Der Stürmer, antisemitisch hetzblad 

 
door Otto Spronk 

 

Cartoonist PHILIPP RUPPRECHT -  bekend (berucht) onder de naam FIPS 

Geboren 4 september 1900 Nürnberg.  Overleden 4 april 1975 München. 

FIPS was de schuilnaam van de beruchte illustrator en stafmedewerker van het abjecte en 

antisemitische blad ”Der Stürmer” van nazi-uitgever Julius Streicher, deze gruwelijke 

sensatiekrant scoorde hoge oplagen in het Duitsland van Adolf Hitler. 

 

Philipp Rupprecht werd geboren in Neurenberg op 4 September 1900 en op zijn twintigste 

jaar reisde hij naar Argentinie, waar hij werk vond als kelner en cowboy.  Een paar jaar 

later in 1925 bij zijn terugkeer in Duitsland begon hij zijn loopbaan als cartoonist bij de 

,,Fränkischen Tagespost,’’ een socialistische krant. Op een gegeven moment werd hem 

gevraagd een spotprent te tekenen van Frankenführer en Nazi Gauleider Julius Streicher, 

maar in plaats van Streicher tekende hij een cartoon van Streicher’s opponent en 

Oberbürgemeister van Neurenberg, Hermann Luppe. 
Deze actie bracht hem onder de aandacht van Streicher, die hem inhuurde als tekenaar voor 

,,Der Stürmer’’ midden jaren twintig. Onder het pseudoniem  ,,Fips” werd Rupprecht de 

beruchte karikaturist van ,,Der Stürmer’’ waarin hij het gemene en antisemitische beeld van 

de “stereotypische Jood”; ongeschoren en zweterig met een grote kromme neus en 

uitpuilende ogen, tekende. Hij werkte voor  ,,Der Stürmer’’ tot de laatste uitgave op 22 

februari 1945. 

Tot zijn meest beruchte werk behoren de illustraties voor de zeer anti-Joodse kinderboeken  

,,Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid” en ,,Der Giftpilz''. 

Deze kinderboeken werden ook uitgegeven door “Der Stürmer Verlag” van Streicher.  

In het begin van de oorlog in 1939, diende Rupprecht even in de Kriegsmarine, maar kreeg 

vrijstelling vanwege zijn waarde voor de Nazi propaganda. Aan het einde van de oorlog 

werd hij gevangen gezet door de Geallieerden en 

veroordeeld tot 6 jaar werkkamp. Op 23 oktober 1950 

werd hij vrijgelaten uit het Werkkamp Eichstätt en 

kreeg werk als schilder en decorateur in München en 

het nabij gelegen Starnberg. 

 “Fips” was twee maal gehuwd, van 1921 met Erna 

Blom (een zoon en twee dochters) en vanaf 1930 met 

Berta Stöcklein (een zoon). 

Hij overleed in München op 4 april 1975 op de leeftijd 

van 74 jaar. Wat de achtergrond van zijn anti-

semitische opstelling was is nooit duidelijk geworden. 

Een aantal van zijn afschuwelijke tekeningen  zijn ook 

terug te vinden op: 

http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/sturmer.htm 
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         Een van de beruchte kinderboeken getekend door FIPS/Philipp Rupprecht 

 

                                           
             Zelfs aan het front in Rusland was Der Stürmer een veel gelezen krant 

 

 


