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HET DUITSE CENTRALE MONUMENT, 
1919-1939 

Precies twee jaar na de wapenstilstand werd de cenotaaf van Lutyens 
ingewijd, terwijl tegelijkertijd de Onbekende Soldaat in de Westmin
ster Abdij te ruste werd gelegd. Eveneens in 1920 werd een Franse 
wapenbroeder voor de Arc de Triomphe begraven1; een jaar later 
vond in de Verenigde Staten, Italië, Portugal en België hetzelfde ritu
eel plaats.2 De Onbekende Soldaat werd, zoals Reinhart Koselleck op
merkt, een 'Symbolfigur, in der sich die Erinnerung der gesamten 
Nation vereinigte.'3 

In Berlijn werd niet overwogen om een Graf van de Onbekende 
Soldaat aan te leggen.4 Terwijl in de geallieerde landen herinnerd 
werd aan de offers die voor de overwinning gebracht waren, zou een 
dergelijk graf in Duitsland slechts aan de vergeefsheid daarvan her
inneren.5 Wel werd in 1924 opgeroepen om een Reichsehrenmal für 
die Gefallenen te bouwen, maar de totstandkoming ervan verliep bij 
lange na niet zo probleemloos als bij de voormalige geallieerden. Een 
lange reeks plannen, debatten en ontwerpen leek niet tot een ge
denkteken maar slechts tot een nieuwe serie plannen, debatten en 
ontwerpen te leiden. Uiteindelijk zou Hitler in 1935 een reeds be
staand monument, het Tannenbergdenkmal, tot het Reichsehrenmal 
verklaren. Alhoewel dit object daarmee het officiële gedenkteken ter 
herinnering aan de tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelden ge
worden was, werden de functies van centraal monument door de 
Neue Wache in Berlijn vervuld: daar vonden de kransleggingen tij
dens staatsbezoeken en Volkstrauertag plaats. Het Tannenbergdenk
mal was het Reichsehrenmal, maar de Neue Wache werd als zodanig 
gebruikt. De twee bouwwerken waren derhalve beide gemankeerde 
centrale monumenten en tegelijkertijd eikaars complement. 

Hier zullen naast het mislukte plan voor het Reichsehrenmal fir die 
Gefallenen, het object dat als centraal monument was gepland, de 
Neue Wache in Berlijn en het Tannenbergdenkmal aan de orde ko
men. Allereerst dient echter de last die de Eerste Wereldoorlog op de 
Weimar-republiek legde, kort behandeld te worden. 
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HERDENKEN IN DUITSLAND 

Der lebende Geist unserer Toten6 

De Eerste Wereldoorlog begon met nationale eendracht: zelfs de 
SPD, die zich altijd op het standpunt had gesteld dat de solidariteit 
der Proletariers niet bij de landsgrenzen ophield, stemde in 1914 
voor de oorlogskredieten. Aan deze eensgezindheid refereerde Wil
helm II, toen hij de menigte toesprak, die zich voor het paleis in Ber
lijn had verzameld om haar instemming met de afgekondigde mobi
lisatie te betuigen: 'Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur 
Deutsche.'7 In verscheidene opzichten maakte de oorlog van de be
volking daadwerkelijk 'Deutsche'.8 De verschillende sociale lagen 
kwamen in de loopgraven intensief met elkaar in contact en waren 
daar onafhankelijk van rang of stand en politieke overtuiging aan 
hetzelfde gevaar blootgesteld. De zogenaamde Frontkämpfergemein-
schafl kende haar eigen stratificatie, die niet identiek aan die van de 
burgermaatschappij was en evenmin altijd volledig met de militaire 
rangorde overeenkwam. Moed en persoonlijk overwicht telden meer 
dan afkomst en rang.9 

De Eerste Wereldoorlog was een vernietigingsslag die elk indivi
du, officieren en soldaten, tot een deel van de massa maakte. Deze 
oorlog was niet het theater van heldenmoed, maar van het massale 
sterven.10 Voor de soldaten was de dood alledaagser dan fouragering. 
Na vier lange oorlogsjaren had vrijwel elke familie één of meer ge
sneuvelden te betreuren. De oorlog had de Duitsers in ieder geval in 
dat opzicht, zoals de historicus Otto Dann terecht opmerkt, tot een 
'nationale Solidargemeinschaft"1 gemaakt. 

De herdenking van de soldaten die voor keizer en vaderland ge
storven waren, werd de opgave van de Weimar-republiek. Deze repu
bliek was een kind van de oorlog en dan ook onder een zeer ongeluk
kig gesternte geboren. Terecht is wel van een republiek zonder repu
blikeinen gesproken en toch stond juist deze eerste democratie op 
Duitse bodem voor de taak om de gesneuvelden te herdenken, om 
met andere woorden ondanks de nederlaag een zin aan de enorme 
aantallen slachtoffers te verlenen. Daarbij was de staat - anders dan 
in de meeste landen - financieel niet eens in staat om de stoffelijke 
resten van de soldaten met militaire eer te begraven en droeg deze 
opgave over aan de Volksbund deutscher Kriegsgräberfarsorge. 

Na de Eerste Wereldoorlog had het Zentralnachweisamt far Kriegs
verlüste und Kriegsgräber de verantwoordelijkheid voor de oorlogsgra
ven overgenomen van het Ministerie van Defensie. De financiële en 
politieke chaos die het land teisterde, maakte het echter vrijwel on-
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mogelijk om oorlogskerkhoven aan te leggen. Om dat vacuüm op te 
vullen, werd in 1919 de Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge opge
richt12, die zich, volgens de statuten, ten doel stelde '...Herrichtung, 
Schmuck und Pflege der deutschen Kriegsgräberstätten im Reichs
gebiet dem Volksempfmden entsprechend zu fördern."3 De Volks
bund gebruikte de onmacht van de regering om zijn conservatieve 
opvattingen over de vormgeving van oorlogskerkhoven te realiseren, 
terwijl de staat door de VDK de nabestaanden een deel van de finan
ciële lasten van de aanleg en het onderhoud van de oorlogsgraven 
kon laten dragen.14 Het ging daarbij om aanzienlijke bedragen, aan
gezien alle gesneuvelden van elke militaire rang een individueel graf 
zouden krijgen.15 Daartoe was nog tijdens de oorlog besloten.16 

Ook al werden voor de eerste keer in de geschiedenis de stoffelijke 
overschotten van de gesneuvelde soldaten met alle respect behan
deld, de herinnering aan hen - de, zoals het in een ambtelijke notitie 
uit 1931 heette, 'lebende Geist unserer Toten"7 - leidde vooral tot ver
bittering.18 Telkens weer werd de vraag gesteld, waarvoor zij eigenlijk 
gestorven waren. Terecht merkt de filosoof Peter Sloterdijk dan ook 
op dat 'in den Überlebenden des Weltkrieges seine Toten nicht zur 
Ruhe"9 kwamen. Dit blijkt wellicht het duidelijkst uit de geschiede
nis van de herdenkingsdag, Volkstrauertag genaamd. De Duitse Do
denherdenking heeft in tegenstelling tot wat internationaal gebrui
kelijk is, geen wettelijke basis. De herdenking werd, zoals de histori
cus Fritz Schellack het treffend omschrijft, echter wel 'mit amtlicher 
Beteiligung regelmäßig begangen und began sich im staatlichen Ze
remoniell auch ohne gesetzliche Regelung zu etablieren.'20 

Weliswaar bestonden in het begin van het jaar 1919 op regerings
niveau uitgewerkte ideeën over een nationale herdenkingsdag voor 
de gevallenen van de 'Grote Oorlog', maar het plan werd vrijwel di
rect het object van een competentiestrijd tussen de deelstaten - die 
zich op hun soevereiniteit in culturele aangelegenheden, hun grond
wettelijke Kulturhoheit, beriepen en zelf een datum wilden bepalen -
en het Reich; daarnaast moest een regeling met de kerken getroffen 
worden, opdat de herdenkingsdag de cyclus der kerkelijke feesten 
niet zou verstoren.21 

Vanaf eind 1919 zette ook de Volksbund deutscher Kriegsgräberfur-
sorge zich voor een herdenkingsdag in.22 Aangezien de overheid niet 
in staat bleek om een definitieve regeling te treffen, werd in het jaar 
1922 voor een noodoplossing gekozen: de VDK zou gesteund door 
de regering een herdenkingsplechtigheid in de Reichstag organise
ren.23 Op deze wijze gebruikte het kabinet de Volksbund om de im-
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passe te doorbreken, maar werd tevens een officieel karakter aan de 
plechtigheid verleend, waarvoor het wettelijke kader ontbrak. De re
gering werd door de bevolking als verantwoordelijk voor de herden
king gezien, terwijl zij er slechts in beperkte mate invloed op kon uit
oefenen. 

De oorspronkelijke, vooral door rouw ingegeven plannen kregen 
reeds in mei 1919, met het publiek worden van de voorwaarden in 
het Verdrag van Versailles, een revanchistische toon, die de rode 
draad in de geschiedenis van Volkstrauertag tot aan 1945 zou worden. 
Duidelijke taal sprak de keuze voor een zondag in de aanloop naar 
Pasen, waarmee symbolisch naar de wederopstanding van Christus 
werd verwezen. Bovendien zou volgens een in 1921 in het tijdschrift 
van de VDK gepubliceerd artikel het najaar voor het sterven en de 
rouw staan, terwijl het voorjaar het zinnebeeld van nieuw leven was: 

'Der Winter erinnert an das Vergehen alles Menschlichen, der Früh
ling erweckt in uns wieder neue Hoffnung, und wir sind ein Volk in 
Not. Unsere Gefallenen sollen uns ein Symbol sein, daß nach dem 
Winter, den wir durchmachen müssen, auch für uns ein neuer Früh
ling kommt.'24 

Volkstrauertag werd geen contemplatieve herdenkingsdag waarin om 
het verlies werd getreurd, maar een dag van het gekrenkte nationalis
me, zoals dat overduidelijk in de toespraak van de voorzitter van de 
Volksbund uit het jaar 1925 naar voren kwam: 

'Und das andere soll der Volkstrauertag: Symbol sein und werden für 
den Geist unserer gefallenen Helden, für den Geist, in dem sie auszo
gen in unendlicher Begeisterung für das Vaterland, in dem sie kämpf
ten wie Löwen, wie Märtyrer, starben wie Heroen für das eine große 
Ziel, Deutschland, Deutschland über alles - über alles in der Welt.'25 

Tegen deze achtergrond ontstond tien jaar na het begin van de oor
log het plan voor een groot monument, het Reichsehrenmal für die Ge
fallenen, dat echter nooit gebouwd is. 

Het nooit gebouwde Reichsehrenmal für die Gefallenen 

Het begin van het project 'Reichsehrenmal' ligt in 1924. Tien jaar na 
het begin van de Eerste Wereldoorlog riepen president Friedrich 
Ebert en rijkskanselier Wilhelm Marx in een gemeenschappelijke 
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verklaring het Duitse volk op om met giften de bouw van een Ehren
mal ter herdenking van de gesneuvelden te ondersteunen.26 Vrijwel 
onmiddellijk ontstonden echter problemen, omdat de deelstaten 
zich ook hier op hun Kulturhoheit beriepen en meenden dat het pro
ject onder hun verantwoordelijkheid en niet die van het Reich zou 
moeten vallen.27 Desondanks werd op 16 oktober van hetzelfde jaar 
onder leiding van de minister van Binnenlandse Zaken een commis
sie voor de Errichtung eines Nationaldenkmalszl für aie im Weltkriege 
Gefallenen geïnstalleerd. 

De pers en de bevolking waren verdeeld. Een groot deel was van 
mening dat eerst de sociale nood gelenigd zou moeten worden en 
kon zich bovendien een monument eigenlijk alleen in de vorm van 
tehuizen voor verminkte veteranen voorstellen.29 Over de locatie 
bleek zelfs binnen het kabinet geen consensus voorhanden. Een aan
tal voorstellen werd uit buitenlands politiek oogpunt direct van de 
hand gewezen. Een monument in de omgeving van het Völker
schlachtdenkmal bij Leipzig werd evenals een locatie in de buurt van 
de Brandenburger Tor, waar zich de Franse ambassade bevond, als te 
anti-Frans beschouwd. 

Het gebrek aan eenstemmigheid in het kabinet en onder de bevol
king bracht de commissie ertoe om pas weer eind 1925 te vergade
ren. Inmiddels waren in totaal 64 voorstellen van steden, deelstaten 
en veteranenorganisaties binnengekomen, waarvan vier projecten 
serieus in overweging werden genomen. De Pruisische staat en de 
minister van Defensie stelden voor om het voormalige wachtgebouw 
tegenover het koninklijk paleis in Berlijn, de Neue Wache, tot monu
ment te verbouwen. De Reichskriegerhund "Kyffhäuser" wilde een her
denkingshal in de rotsen van de berg Kyffhäuser bouwen en de stad 
Bonn stelde een Denkmalbrücke over de Rijn voor, terwijl de vetera-
nenorganisatie Stahlhelm een voorstel inbracht, dat voorzag in een 
ommuurd bos, een Heiliger Hain met een sarcofaag in het midden, 
bij Bad Berka. Het laatste voorstel genoot de voorkeur van de grote 
veteranenorganisaties; na enig weifelen sloot ook de Reichskrieger-
bund "Kyffhäuser" zich bij hen aan en gaf zijn eigen plan op.3° 

Vervolgens probeerden de veteranenorganisaties - Der Stahlhelm, 
Das Reichsbanner "Schwarz-Rot-Gold", Der Reichsbund jüdischer Front
soldaten en Der Deutsche Reichskriegerbund "Kyffhäuser" - de president 
en de minister van Binnenlandse Zaken voor hun standpunt te win
nen, waarbij ze op de omvang van hun achterban wezen. Deson
danks gaven de commissie en de president vooralsnog de voorkeur 
aan de Neue Wache, vooral omdat de kosten van dat project relatief 
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laag waren.3' Begin 1926 veranderden onder druk van de veteranen-
organisaties echter zowel de commissie als de president hun mening 
ten gunste van Bad Berka, wat overigens niet tot een snel begin van 
de werkzaamheden leidde. 

Eveneens in 1926 ontving de rijkskanselier een ontwerp van Karl 
Wach en Richard Klapheck, twee leraren aan de Kunstacademie van 
Düsseldorf.'2 Zij stelden voor om het Reichsehrenmal op twee dicht 
bij elkaar gelegen eilanden in de Rijn tussen Lorch en Niederheim-
bach te bouwen. Het ontwerp voorzag in een plein op het grootste ei
land, dat ook voor sportieve evenementen gebruikt zou kunnen wor
den, en een sarcofaag op het kleinere eiland. Een dam met plaquettes 
ter ere van de afzonderlijke regimenten zou beide met elkaar verbin
den. In het kabinet leefde zowel om praktische als ideologische rede
nen enthousiasme voor het plan: ten eerste zou het monument van 
de drukte van het alledaagse bestaan gevrijwaard en toch goed be
reikbaar zijn; ten tweede werd de Rijn als de levensader van de Duit
se natie gezien en alleen al daarom genoot deze locatie de voorkeur. 
De veteranenorganisaties hielden echter aan Bad Berka vast, waar
door een patstelling ontstond. Het kabinet stelde de definitieve be
slissing nogmaals uit en nam eind 1928 een verzoek van het parle
ment ter harte om geen monument te bouwen zolang zich nog 
vreemde troepen op Duitse bodem zouden bevinden.33 

Uiteindelijk waren alle partijen - de steeds wisselende kabinetten, 
de president en de veteranenorganisaties - in compromisloze posi
ties verstrikt geraakt.34 Bovendien waren de deelstaten verwikkeld ge
raakt in een hevige onderlinge concurrentieslag om het monument 
op eigen grondgebied te krijgen. Er was geen enkele twijfel aan dat 
vrijwel alle Duitsers zonder enig voorbehoud met de herdenking van 
de tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde soldaten instemden; 
het probleem was dat zij het niet eens konden worden over de vraag, 
hoe deze herinnerd dienden te worden. In juli 1929 droeg de Pruisi
sche minister-president Otto Braun het zijne aan de verwarring én 
de oplossing bij, doordat hij op eigen houtje opdracht gaf om de Neue 
Wache tot monument om te bouwen. 

De Neue Wache: van koninklijk wachtlokaal tot 
Ehrenmal 

De Neue Wache was in 1931, toen het als monument voor de gesneu
velden van de Eerste Wereldoorlog werd ingewijd, al meer dan hon
derd jaar oud. In 1816 gaf Friedrich Wilhelm III van Pruisen aan Karl 
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Friedrich Schinkel de opdracht aan Unter den Linden een nieuw on
derkomen voor de koninklijke wacht te ontwerpen. Twee jaar later 
was het gereed.35 De Neue Wache, zoals het bouwwerk sinds 1840 of
ficieel heet, was nooit als een uitsluitend functioneel gebouw be
doeld geweest: het diende tevens aan de Bevrijdingsoorlogen (1813-
1815) te herinneren. Het in streng classicistische stijl uitgevoerde 
tempeltje kreeg door de mythologische gevechtsscènes op het fron
ton36 het karakter van een oorlogsmonument.37 Bovendien werden 
voor het bouwwerk standbeelden van Scharnhorst en Bülow, die een 
hoofdrol in de oorlog tegen Frankrijk hadden gespeeld, geplaatst. 

De troonsafstand van Wilhelm II in 1918 vormde het begin van 
een periode waarin de Neue Wache meermaals van functie zou veran
deren. Tot 1923 was er nog een wachtpost gestationeerd, vervolgens 
huisvestte het gebouw gedurende korte tijd een tentoonstelling over 
oorlogsgraven en in 1924 herbergde het drie dakloos geworden ge
zinnen. Daarna werden vele mogelijkheden voor een nieuwe functie 
geopperd. Naar aanleiding van de oproep van Ebert en Marx stelde 
Frida Schottmüller, een Berlijnse kunsthistorica, in het tijdschrift 
Der Kunstwanderer voor om de Neue Wache tot Reichsehrenmal te ver
bouwen.38 Dit idee werd pas in 1926 overgenomen, toen de nieuwe 
president, von Hindenburg, zich in samenwerking met de Pruisi
sche staat ervoor inzette. Vrijwel onmiddellijk geraakte het project 
echter op een zijspoor, omdat de Heilige Hain bij Bad Berka en later 
het eiland in de Rijn de voorkeur genoten. 

Toen alle kansen dat de Neue Wache nog Reichsehrenmal zou wor
den, verkeken leken, verkondigde in 1927 de sociaal-democratische 
minister-president Otto Braun dat hij de Neue Wache tot een Prui
sisch monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog 
wilde laten verbouwen. Twee jaar later verleende hij de opdracht 
daadwerkelijk. De prijsvraag werd georganiseerd door het Ministerie 
van Defensie en het Pruisische Ministerie van Financiën.39 Slechts 
zes architecten werden om een inzending gevraagd: Peter Behrens, 
Erich Blunck, Hans Grube, Ludwig Mies van der Rohe, Hans Poel-
zig en Heinrich Tessenow. Het ontwerp van de laatste werd uitverko
ren.40 De architect voorzag een grote ruimte met zwarte wanden en 
een open bovenlicht boven een stenen altaar, waarop een zilveren ei-
kebladerenkrans zou komen te liggen. 

De ontvangst van het ontwerp was niet onverdeeld gunstig. In de 
linkse Weltbühne werd het afgedaan als '...Schönheitspflaster auf dem 
grauenvollen Antlitz unsrer patriotischen Untaten.'4' Ook ter rechter
zijde van het politieke spectrum heerste ontevredenheid. In anonie-
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me brieven aan de architect werd beweerd dat zijn schepping een 
'"Berliner Judenmal" [zou zijn], dessen Symbolik ein Triumph der 
Söhne Israels über die deutschen Soldaten sei und das deutsche 
Volk mit jüdischem Blut besudele.'42 

Het waren de nadagen van de Weimar-republiek, waarin ter rech
terzijde alles dat niet van nationalisme en militarisme getuigde, als 
'joods' werd betiteld. Die negatieve reacties van beide zijden van het 
politieke spectrum weerspiegelen echter ook Tessenows eigen ambi
valentie: alhoewel hij bepaald niet nationaal-socialistisch gezind was, 
oefende zijn onderwijs een grote aantrekkingskracht op extreem 
rechtse studenten uit. Onder zijn leerlingen bevond zich onder ande
re Albert Speer die de belangrijkste bouwmeester van het Derde Rijk 
zou worden. 

In 1931 werd de Neue Wache als Gedächtnisstätte fur die Gefallenen 
des Weltkrieges ingewijd. President von Hindenburg en de minister 
van Defensie waren aanwezig. Van de veteranenorganisaties weiger
de Der Stahlhelm een vertegenwoordiger te sturen, omdat de sociaal
democratische Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, die zich loyaal tegen
over de Weimar-republiek opstelde, en Der Reichshund jüdischer 
Frontsoldaten ook uitgenodigd waren. Zowel de aanwezigheid van ve
teranenorganisaties en de president als de eendrachtige samenwer
king tussen Pruisen en het Rijk bij de totstandkoming van het monu
ment duiden erop dat het eigenzinnige optreden van Braun werd ge
zien als een mogelijkheid om de problemen waartoe het project 
Reichsehrenmal geleid hadden, stilletjes op te lossen. Officieel werd 
het monument als 'Ehrenmal für Berlin' omschreven, maar tijdens 
zijn inwijdingsrede sprak Braun al niet meer slechts van Berlijnse of 
Pruisische gevallenen: 

'Das Ehrenmal...soll in der Reichshauptstadt das Gedächtnis an die 
Toten des Weltkrieges wacherhalten, nicht nur an die Söhne Berlins 
oder die Preußens, sondern an die gefallenen Söhne des ganzen 
Deutschlands.'43 

Direct na de machtsovername in 1933 verlangden de Nazi's dat een 
kruis in het gebouw aangebracht zou worden. Terecht vermoedde 
Tessenow een antisemitische geste en weigerde met het argument 
dat ook niet-christelijke Duitsers waren gesneuveld. Uiteindelijk 
werkte hij uit esthetische motieven toch mee; hij was bevreesd voor 
'schlimmste Eingriffe'44 in het interieur. Vanaf 1933 legde Hitler tij
dens Volkstrauertag een krans in het monument en werd voor het 
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bouwwerk een militaire parade gehouden. Tijdens staatsbezoeken 
legde de gast een krans in de Neue Wache.45 

Niet zonder reden leek het alsof de Neue Wache het centrale mo
nument van Duitsland was. Ten eerste was het gedenkteken voortge
komen uit het project 'Reichsehrenmal', ten tweede lag het in het cen
trum van de hoofdstad en ten derde wezen de aanwezigheid van de 
vele prominenten en de toespraken tijdens de inwijding in deze rich
ting. Het belangrijkste was evenwel - ten vierde - het gebruik van 
het monument door de nationaal-socialisten, dat bij de bevolking en 
publicisten de onterechte opvatting deed postvatten dat de Neue Wa
che het officiële Reichsehrenmal zou zijn.46 Weliswaar werd het bouw
werk als zodanig gebruikt, maar formeel is het dat nooit geweest. De ti
tel van Reichsehrenmal werd in 1935 aan het Tannenbergdenkmal ver
leend. Pas in dat jaar werd het plan voor het Reichsehrenmal für aie im 
Weltkriege Gefallenen definitief ad acta gelegd. 

Het Tannenbergdenkmal 

Het Tannenbergdenkmal is voortgekomen uit een lokaal privé-initia-
tief dat door de figuur van Hindenburg een nationale dimensie kreeg 
en ten slotte door Hitler tot centraal monument verldaard werd. Voor 
dit gedenkteken dat zou moeten herinneren aan de slag bij Tannen
berg in Oostpruisen, werd pas in 1925 landelijk gecollecteerd. 

'Tannenberg' had een bijzondere plaats in het Duitse geschied
beeld, wat voor een goed begrip van de gebeurtenissen van 1914 ge
scheiden moet worden. Vrijwel direct na de oorlogsverklaring aan 
Rusland verslechterde de Duitse situatie aan het oostfront drama
tisch. De Russische troepen bleken veel sneller te mobiliseren dan 
het Duitse opperbevel had aangenomen en het achtste leger, dat deze 
sector van het front moest verdedigen, werd tot terugtrekken ge
dwongen. De legerleiding in Berlijn onthief daarop de bevelhebber 
van zijn commando en verving hem door de reeds gepensioneerde 
generaal Paul von Hindenburg; generaal-majoor Erich Ludendorf 
werd zijn adjudant. Tijdens de gevechten die van 23 tot 31 augustus 
duurde, lukte het hun om de Russische stoomwals tegen te houden 
en de dreigende nederlaag in een overwinning om te buigen. De 
veldslag werd een mythe: niet alleen omdat deze als vrijwel enige in 
1914 eenduidig succesvol was, maar ook vanwege de historische con
notaties. 

In de jaren 1409 en 1410 was de Duitse Orde in een oorlog met de 
Poolse koning en de grootvorst van Litouwen verwikkeld geweest en 
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had bij Tannenberg een gevoelige nederlaag geleden. De Orde moest 
haar heerschappij in het zogenaamde Deutschordenland opgeven en 
werd in 1466 zelfs 'leenman' van de Poolse koning. Aan het eind van 
de negentiende eeuw, toen de Duitse ster weer rijzende was, begon 
de slag bij Tannenberg een belangrijke ideologische rol te spelen.47 

Rond de eeuwwisseling werd de veldslag van 1410 zelfs het brand
punt van agressief nationalistische ideeën: zogenaamd völkische krin
gen zagen in deze gebieden het domein van de deutsche Mission.46 In 
dit kader moeten de ideeën over de Tannenbergschlacht worden ge
zien. Dat de slag op een zeer uitgestrekt gebied had plaatsgevonden 
en vele namen in aanmerking kwamen, weerhield Hindenburg er 
niet van de Duitse keizer te verzoeken om als symbolische revanche 
voor 1410 zijn overwinning naar het dorp Tannenberg te vernoe
men.49 

In 1919 was Duitsland door het Verdrag van Versailles gedwon
gen van onder meer omvangrijke gebieden in het Oosten afstand te 
doen, waardoor de mythe van Tannenberg weer aan politieke actuali
teit won. Rechtse groeperingen ageerden tegen de gematigde poli
tiek van de regering die de bevolking van het geïsoleerde Oostprui
sen in de steek zou laten. Met een monument bij Tannenberg zou 
het Duitse eiland tussen Rusland en Polen op symbolische wijze met 
het rijk verbonden moeten worden.50 De herinnering aan de veldslag 
was vanaf het einde van de oorlog levend gehouden. Elk jaar werd op 
de Saudener Festplatz van de stad Hohenstein in de buurt van het 
slagveld een herdenkingsplechtigheid gehouden en al snel ontston
den plannen voor een gedenkteken. In augustus 1924 werd de eerste 
steen gelegd.5' Hindenburg sprak de traditionele formule uit, die de 
tekst op het Kreuzbergdenkmal in Berlijn niet naar de letter maar wel 
naar de geest volgde: 'Den Gefallenen zum ehrenden Gedächtnis, 
den Lebenden zur Mahnung, den kommenden Geschlechtern zur 
Nacheiferung.'52 Vier maanden later werd een prijsvraag uitgeschre
ven, die door de Berlijnse architecten Walter en Johannes Krüger 
werd gewonnen. 

Het monument zou oorspronkelijk met geld van het Provinzial-
Kriegerverband Ostpreußen, van de stad Hohenstein en met giften van 
het leger worden gebouwd, maar het bleek niet voldoende te zijn. 
Teneinde geloofwaardig landelijk te kunnen collecteren werd het or
ganiserend comité in Tannenberg-Ndûoriaidenkmalverein e. V. omge
doopt. In 1928 probeerde deze stichting het monument zelfs tot 
Reichsehrenmal te laten verklaren. Het tij leek gunstig, want juist in 
die tijd bevond het project Nationaldenkmal fiXr die im Weltkriege Ge-
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fallenen zich in een impasse, maar de regering ging niet op het voor
stel in.53 De intentie om desondanks het Reichsehrenmal te bouwen 
bleek evenwel eenduidig uit het tekstbord bij het midden in het bin
nenhof gelegen graf van twintig niet-geïdenrificeerde Duitse solda
ten, waarmee niet uitsluitend aan de slag bij Tannenberg en de daar 
gesneuvelden, maar aan alle gevallenen werd herinnerd: 

'An dieser geheiligten Stätte ruhen zwanzig deutsche Soldaten, gefal
len in der Schlacht bei Tannenberg am 28.8.1914. Hier ehrt Deutsch
land das Andenken seiner Toten aus dem Weltkriege 1914/1918. 
1.840.000 haben in fremder Erde und auf dem Grunde der Meere, 
206.000 in der Heimat ihre letzte Ruhestätte gefunden.'54 

Omdat de inwijding in 1927 op de tachtigste verjaardag van Hinden-
burg zou moeten plaatsvinden, werd onmiddellijk na de keuze voor 
het ontwerp van de gebroeders Krüger met de bouw begonnen. Het 
project voorzag in een soort kasteel dat bestond uit een achthoekig 
plein met op elke hoek een twintig meter hoge toren. De totale door
snede bedroeg honderd meter. Met kleine, vierkante poortgebouwen 
werden de twee ingangen geaccentueerd. Het exterieur met muurga-
ten en waterspuwers wekte de indruk van een onneembare stads
muur. In de spreuk waarmee het bouwwerk werd ingewijd, de zoge
naamde 'Hammerspruch', werd het monument dan ook als een 
'Schutzwall der vom Slawentum umgebenen Ostmark' omschre
ven.55 Het monument fungeerde als grenswacht, als citadel.56 In de 
in- en uitgangstoren werd een jeugdherberg ondergebracht; in de na
bijheid bevonden zich een tweede jeugdherberg en een sportveld.57 

Lichamelijke oefening en sportieve strijd werden gezien als voorbe
reiding op de oorlog. Sport en herdenking waren ten nauwste met el
kaar verbonden.58 

Enkele jaren na de inwijding werd het Tannenbergdenkmal ver
bouwd; de aanleiding was de dood van Hindenburg in 1934. Het jaar 
daarna werd de overleden president samen met zijn vrouw in de uit
gangstoren, die tot Hindenburgtoren was omgedoopt, te ruste gelegd. 
De verbouwing veranderde het monument ingrijpend. Aan weerszij
den van de ingang tot de crypte werd een beeld van een soldaat opge
steld. Doordat het plein vier meter werd verlaagd, ontstond een ge
lijkvloerse toegang tot de tombe.59 Het kruis boven het graf van de 
twintig onbekende soldaten werd verwijderd. De zo geschapen vlakte 
was slechts geschikt voor parades. Het monument dat met het oog 
op individuele bezoekers was ontworpen, had na de verbouwing het 
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karakter van een appelplaats die slechts tijdens massabijeenkomsten 
tot leven kwam.6" Het individu dat zich alleen in het binnenhof op
hield, voelde zich verloren.6' 

Na de bijzetting van Hindenburg verklaarde 'der Führer und 
Reichskanzler' Adolf Hitler het Tannenbergdenkmal tot Reichsehren
mal: 

'Das Deutsche Reich übernimmt das "Reichsehrenmal Tannenberg" 
mit dem heutigen Tage in seine Obhut und wird es als Wahrzeichen 
deutscher Treue, Kameradschaft und Opferwilligkeit in alle Zukunft 
zu wahren und zu schirmen wissen.'62 

Daarmee was dit gedenkteken formeel het centrale monument ge
worden, ook al vervulde de Neue Wache in Berlijn die functie. De in
ternationaal unieke situatie van een monument dat tot centraal mo
nument verldaard en een ander dat als zodanig gebruikt werd, kan 
slechts uit de context verklaard worden. Rituelen als kransleggingen 
hebben uitsluitend effect indien zij waargenomen worden en boven
dien houden bezoekende staatshoofden zich voornamelijk in de 
hoofdstad op. Dat pleitte ervoor om de Neue Wache als centraal mo
nument te gebruiken, maar tegelijkertijd waren de steden het brand
punt van veel waartegen de nationaal-socialistische beweging zich af
zette. Ten slotte herinnerde het monument in Berlijn aan de doden, 
terwijl met het Tannenbergdenkmal een gewonnen slag herdacht 
werd: het Reichsehrenmal boog de Eerste Wereldoorlog, in ieder geval 
in het Oosten van Europa, tot een overwinning om. 

Die blutige Saat6} 

Het Nazi-regime had een daadkracht getoond, die de Weimar-repu-
bliek nooit had opgebracht. De republiek had zelfs na tien jaar plan
ning geen Reichsehrenmal gebouwd, terwijl de nationaal-socialisten 
nog geen twee jaar nodig hadden om dit probleem op te lossen. Het
zelfde gold voor Volkstrauertag. De herdenkingsdag die nooit wette
lijk verankerd was geweest, werd in 1934 door Hitler met een decreet 
omgedoopt tot Heldengedenktag en tot nationale herdenkingsdag ver
klaard. Tijdens Heldengedenktag zou naast de tijdens de Eerste We
reldoorlog gesneuvelde soldaten ook herinnerd moeten worden aan 
de partijleden die in de jaren 1919-1933 om het leven waren geko
men. 

In 1935 namen de partij en het leger de organisatie van de herden-
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kingsdag uit handen van de Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge. 
In 1939 werd de herdenkingsdag naar de zondag vóór 16 maart ver
legd en ter herinnering aan de herinvoering van de dienstplicht van 
vier jaar daarvoor Tag der allgemeinen Wehrfreiheit genoemd.54 De 
herdenkingsdag gold in de loop der jaren steeds minder de rouw om 
de gesneuvelden, maar meer en meer de mentale voorbereiding op 
een nieuwe oorlog, zoals de directeur van de Volksbund dat reeds in 
1934 in een brief aan Joseph Goebbels voorgesteld had: '...er [Volks-
trauertag] darf auf die Dauer nicht ein Tag der Trauer sein, sondern 
muß ein Tag der Erhebung werden, ein Tag des Hoffens auf das 
Aufgehen der blutigen Saat.'65 De profetie zou bewaarheid worden: 
tijdens de Tweede Wereldoorlog stierven meer Duitsers dan tijdens 
de 'Grote Oorlog'. 

De oorlog van 1939-1945 was één antwoord op de vraag, waarvoor 
de Duitse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld waren: 
de gebrachte offers zouden alleen zin gehad kunnen hebben als ze 
tot een overwinning hadden geleid of nog zouden leiden. Uitsluitend 
ter linkerzijde van het politieke spectrum leefde het idee dat de 'erfe
nis der gevallenen' de plicht tot het voorkomen van een nieuwe oor
log zou zijn. Hugo Haase van de SPD had reeds tijdens het debat 
over de oorlogskredieten in 1914 de hoop uitgesproken dat 'die grau
same Schule der Kriegsleiden in Millionen den Abscheu vor dem 
Krieg wecken und sie für das Ideal des Sozialismus und des Völker
friedens gewinnen wird.'66 Dit idee bleef echter de hoop van een 
minderheid, die bovendien onmogelijk met 'das Aufgehen der bluti
gen Saat' op een noemer te brengen was. Toch stond de Weimar-re-
publiek voor die opgave. Dat het een onmogelijke opgave was, laat 
zich raden en het was dan ook niet verwonderlijk dat de organisatie 
van een herdenkingsdag voor zoveel problemen zorgde, zoals het 
evenmin verwonderlijk was dat de regering er niet in slaagde om een 
Reichsehrenmal te laten bouwen. 

Na elke verloren oorlog heeft een natie grote moeite met zichzelf 
in het reine te komen. Daar komt nog bij dat de Eerste Wereldoorlog 
had geleid tot de ondergang van de monarchie en de invoering van 
een nieuwe staatsvorm die door de meerderheid der bevolking hoog
uit getolereerd werd. Hoe had de Weimar-republiek de enorme aan
tallen die voor keizer en vaderland gesneuveld waren, kunnen her
denken? Juist omdat deze offers vergeefs waren geweest, kwamen, 
zoals reeds opgemerkt, 'in den Überlebenden des Weltkrieges seine 
Toten nicht zur Ruhe.'67 De doden kregen er ook de tijd niet voor: 
veertien jaren waren domweg niet genoeg. In de volgende hoofd-
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stukken zal nagegaan worden, hoe lang de slachtoffers van de Twee
de Wereldoorlog erover deden om tot rust te komen. Daarbij dient 
evenwel niet vergeten te worden dat, ook al zag het daar in eerste in
stantie niet naar uit, de Bondsrepubliek onder een veel gelukkiger 
gesternte werd geboren. De nederlaag in 1945 was totaal en boven
dien maakte het lidmaatschap van internationale organisaties als de 
NAVO en de Europese Gemeenschap elk revanchistisch idee bij 
voorbaat al tot een illusie; daarnaast ontwikkelde de economie van de 
tweede Duitse republiek zich uitermate voorspoedig. Desondanks 
heeft het beduidend langer dan veertien jaar geduurd, voordat de mi
litaire doden ook werkelijk stierven. 

Lang voordat de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog tot rust 
hadden kunnen komen, was de Weimar-republiek al verleden tijd en 
hadden de nationaal-socialisten de macht overgenomen. Zij bleken 
wel in staat om de gesneuvelden te herdenken en een monument tot 
Reichsehrenmal te verklaren. Deze daadkracht was geen bewijs van 
grotere capaciteiten of van structurele tekortkomingen in de parle
mentaire democratie, maar slechts het gevolg van de vastbesloten
heid om het 'bloedige zaad' te laten ontkiemen. De herdenking van 
de 'Grote Oorlog' diende uitsluitend de voorbereiding op de volgen
de oorlog. 

Ook de Tweede Wereldoorlog zou met een Duitse nederlaag ein
digen. In 1945 trok het Rode Leger Pruisen binnen, maar nog voor
dat het Tannenbergdenkmal bereikt werd, blies de Wehrmacht het ge
denkteken op.68 Toen in 1949 de Bondsrepubliek gesticht werd, nam 
zij de nalatenschap van het Duitse Rijk - inclusief de last van de mis
daden die in de jaren 1933-1945 waren begaan - over, maar daartoe 
behoorde geen centraal monument: het Tannenbergdenkmal bestond 
niet meer en de Neue Wache lag in het Oosten van Berlijn. De ge
schiedenis van het centrale monument van de Bondsrepubliek 
Duitsland begon derhalve werkelijk bij Stunde Null. 
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