
Paul von Hindenburg: Posen, 2 oktober 1847 – Gut Neudeck, 

2 augustus 1934 
Paul Ludwig Hans von Beneckendorf und von Hindenburg (Posen, 2 oktober 1847 – Gut 

Neudeck, 2 augustus 1934) was de tweede rijkspresident van Duitsland. Tijdens de Eerste 

Wereldoorlog was hij van 1916 – 1918 een van de opperbevelhebbers van het Duitse leger, 

met de rang van veldmaarschalk. Hij won onder meer de Slag bij Tannenberg in 1914. 

 
2e Rijkspresident van Duitsland 

Ambtstermijn: 12 mei 1925 – 2 augustus 1934 

Voorganger: Friedrich Ebert sr. 

Opvolger: Adolf Hitler 

Paul von Hindenburg werd in 1847 als oudste zoon van de Pruisische officier en 

grootgrondbezitter Robert von Beneckendorff und von Hindenburg en Luise Schwickart 

geboren in Posen in het toenmalige Groothertogdom Posen. 

  Oskar (1883 - 1960)  

  Irmengard Pauline (1880–1948)  

  Annemarie (1891–1978) 

Hindenburg was een typische vertegenwoordiger van zijn milieu, zeer conservatief, 

monarchistisch, nationalistisch, meer gericht op Pruisen dan op Duitsland, onverschillig waar 

het kunst en literatuur betreft. Hij was een aristocraat en zag het landsbestuur en de leiding 

over de strijdkrachten als een rol waar alleen de adel recht op kon doen laten gelden. 

Hindenburgs loopbaan in het Pruisische leger was eervol, maar niet opvallend. Hij vocht in 

de Slag bij Königgrätz en in de slag bij Sedan tegen het Oostenrijkse en het Franse leger. 

Later deed hij veel moeite zich te onderscheiden tijdens de herfstmanoeuvres, grote 



schijngevechten, die door Wilhelm II werden geleid en waarbij de doorgestoken kaart was 

dat de keizer altijd won. 

 
Wilhelm II 

Desondanks raakte Hindenburg niet in de keizerlijke gunst, hij doorliep in een normaal 

tempo de rangen en beëindigde zijn loopbaan in 1911 als generaal en militair gouverneur 

van Hannover. Ontevreden met deze positie en de geringe promotiekansen vroeg 

Hindenburg vervroegd pensioen aan. 

De theoreticus van het Duitse verdedigingsplan in de na 1900 onafwendbaar lijkende oorlog 

op twee fronten, Alfred von Schlieffen, leerde de jonge Hindenburg dat "verdedigen 

vrouwelijk is en aanvallen mannelijk" 

 
Alfred von Schlieffen 

Een standpunt dat Hindenburg tot het zijne heeft gemaakt. Tijdens de slag bij Tannenberg 

koos Hindenburg dan ook voor de aanval in de vorm van een tangbeweging en hij 

saboteerde, toen hij bevelhebber aan het oostfront werd, de strategie, het Schlieffenplan, 



die erop berustte eerst de Fransen te verslaan en aan het oostfront in eerste instantie alleen 

verdedigend op te treden. 

In 1925 stierf Rijkspresident Friedrich Ebert. 

 
Friedrich Ebert 

Bij de verkiezing van een opvolger behaalde in de eerste ronde geen enkele kandidaat een 

absolute meerderheid. In de tweede ronde stelde Von Hindenburg zich tegen zijn zin, maar 

op verzoek van zijn rechtse achterban kandidaat en werd met ruime meerderheid gekozen. 

Er was aanvankelijk twijfel over de vraag of een antidemocratisch gezinde edelman, 

behangen met de orden van zijn geliefde keizer, wel een goed president van de eerste 

democratische Duitse republiek kon zijn, een staat waarin de politiek door de rijkskanselier 

en het kabinet werden geformuleerd. Hij moest inderdaad niets van democratie hebben, 

maar zwoer toch een eed op de democratische grondwet van Weimar en hield zich er ook 

aan.  

 
Omslag van de Grondwet van Weimar 



Tegen alle verwachtingen in deed de oude man het uitstekend als constitutioneel 

staatshoofd. Aan het eind van zijn zevenjarige termijn, toen zijn lichamelijke en geestelijke 

krachten hem al in de steek lieten, liet hij zich toch overhalen tot een nieuwe kandidatuur. 

Nationaalsocialist Adolf Hitler besloot daarop om zijn tegenkandidatuur in te dienen.  

 
Adolf Hitler 

De campagne werd namens de president gevoerd door kanselier Heinrich Brüning, die 

echter direct na de overwinning door Hindenburg werd afgedankt. 

 
Heinrich Brüning 

Hij werd in 1932 herkozen met 49% van de stemmen (tegenover de 30% van Adolf Hitler) 

maar moest toezien hoe de Republiek van Weimar nu zozeer door extreem rechts en 



extreem links werd verscheurd dat de politieke toestand hopeloos leek. De benoeming van 

de door Hindenburg verachte "Boheemse korporaal" Hitler werd door de op eigenbelang 

bedachte "camarilla" onder wie zijn secretaris dr. Meisner, oud-kanselier von Papen en 

Hindenburgs zoon Oskar doorgedrukt.  

 
Franz von Papen 

Na twee zeer korte tussenkabinetten benoemde hij aldus in 1933 Adolf Hitler tot 

Rijkskanselier, als opvolger van Kurt von Schleicher. 

 
Kurt von Schleicher 



Hindenburg leed al langer aan dementie (wellicht de ziekte van Alzheimer) en werd in zijn 

laatste jaren steeds verwarder. Hij wist vaak niet meer waar hij was of wat er gaande was. 

De schandalen rond zijn zoon, generaal-majoor von Hindenburg, en de intriges en corruptie, 

waaronder het Osthilfeskandal, rond de zoon en de kliek rondom hem zijn Hindenburg 

waarschijnlijk ontgaan. Echte macht kon hij niet meer uitoefenen, zodat Hitler kon doen en 

laten wat hij wilde. Het resultaat was dat Hindenburg zijn laatste jaar nog slechts een 

papieren rol kreeg te vervullen terwijl Hitler zijn macht ongestoord kon uitbreiden over het 

regeringsapparaat. In 1933 was de nu 85-jarige president soms zo verward dat hij dacht dat 

Hitler "zijn" keizer was. Na de Rijksdagbrand en de Nacht van de Lange Messen feliciteerde 

Hindenburg Hitler met zijn "succesvolle onderdrukking" van "ongewenste elementen". 

Waarschijnlijk wist de oude president niet eens wat er gaande was. 

 
In de zomer van 1934 was hij al stervende, en op 2 augustus dat jaar overleed hij op Gut 

Neudeck nabij Freystadt in West-Pruisen (Regierungsbezirk West-Pruisen) in de toenmalige 

provincie Oost-Pruisen. 

Toen Hitler hem bezocht, noemde Hindenburg Hitler "Majesteit" in de veronderstelling dat 

de keizer voor hem stond. Volgens Hitler zelf keek de oude president hem raadselachtig en 

hoopvol aan voor hij zijn laatste adem uitblies. Volgens familieleden herkende hij niemand 

meer en waren zijn laatste woorden: "Mijn keizer ... mijn Duitse vaderland." Hindenburg is 

86 jaar geworden. Hij werd met groot ceremonieel bijgezet in het Tannenbergmonument bij 

Hohenstein. 



 
Bijzetting van Paul von Hindenburg in het Tannenbergmonument bij Hohenstein 

Dit monument was in 1924 opgericht ter ere van de voor Hindenburg zeer succesvolle Slag 

bij Tannenberg in 1914. Toen het monument in 1945 werd vernietigd, om zo te voorkomen 

dat de lichamen in handen van het Rode Leger zouden vallen, werden de stoffelijke resten 

van Hindenburg en zijn vrouw met de kruiser Emden overgebracht naar het westen van 

Duitsland.  

 
kruiser Emden 



 

Aan het eind van de oorlog bevonden de stoffelijke resten zich in een zoutmijn in Thüringen, 

waar ze door de Amerikaanse troepen werden ontdekt. In augustus 1946 werden de 

lichamen van Von Hindenburg en zijn vrouw uiteindelijk bijgezet in de Elisabethkirche in 

Marburg. 

 
Elisabethkerk (Marburg) 

 
Handtekening 

 

 



 


