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Het huwelijk van generaal Kurt von Hammerstein-Equord was geze-

gend met zeven kinderen, vier dochters en drie zonen. Over hem en

zijn gezin zal hier gesproken worden.

Een moeilijke dag

Zoals iedere ochtend verliet de generaal op 3 februari 1933 stipt om ze-

ven uur zijn woning in de oostelijke vleugel van het Bendlerblock. Het

was niet ver naar zijn dienstvertrekken. Ze lagen één verdieping lager.

Daar zou hij nog diezelfde avond om de tafel gaan zitten met een man

die Adolf Hitler heette.

Hoe vaak had hij hem eerder ontmoet? Hij zou al in de winter van

1924-1925 kennis met hem hebben gemaakt in het huis van piano-

fabrikant Edwin Bechstein, die hij sinds zijn jeugd kende. Dat zegt zijn

zoon Ludwig. Zijn vader zou niet van Hitler onder de indruk zijn ge-

weest. Hij omschreef hem destijds als warhoofd, maar wel een gesle-

pen warhoofd. Bechsteins vrouw Helene was vanaf het begin een groot

bewonderaarster van Hitler. Ze heeft hem in zijn Münchense tijd niet

alleen >nancieel ondersteund – er zou sprake zijn geweest van lenin-

gen en juwelen –, maar ook geïntroduceerd bij wat zij als ‘beschaafde

kringen’ beschouwde. Ze organiseerde grote soupers voor Hitler om

hem kennis te laten maken met invloedrijke vrienden, en leerde hem

hoe je aan tafel een mes behoort te gebruiken, wanneer en waar je een

dame de hand kust en hoe je een rokkostuum draagt.

Een paar jaar later, in 1928 of 1929, bezocht Hitler de generaal in

zijn privéwoning aan de Hardenbergstraße, niet ver van Bahnhof Zoo,

vermoedelijk om te peilen hoe er in de generale staf over hem werd ge-

dacht. Franz von Hammerstein, toen zeven of acht jaar oud, herinnert
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zich hoe zijn vader dit bezoek ontving: ‘Ze zaten op het balkon en spra-

ken met elkaar. De mening van mijn vader over deze man: hij zou te

veel en bovendien te chaotisch praten. Hij moest niets van hem heb-

ben en liet dat ook merken. Toch bleef Hitler contact met hem zoeken

en bezorgde hem een gratis abonnement op een nazitijdschrift.’

Tot een derde ontmoeting kwam het op 12 september 1931 op initia-

tief van Hitler, inmiddels de leider van de op één na grootste partij van

Duitsland, een ontmoeting die plaatsvond in het huis van een zekere

Von Eberhardt. ‘Hammerstein zei over de telefoon tegen zijn vriend

[en toenmalige minister van Defensie] Kurt von Schleicher: “De grote

man uit München wil ons spreken.” Schleicher antwoordde: “Ik kan

jammer genoeg niet.”’ Het gesprek duurde vier uur. Het eerste uur

was Hitler, op een tegenwerping van Hammerstein na, ononderbroken

aan het woord, in de andere drie uur werd gediscussieerd en Ham-

merstein zou, aldus die Eberhardt, tot slot hebben gezegd: ‘Wij willen

minder hard van stapel lopen. Maar verder zijn we het eigenlijk eens.’

Heeft hij dat werkelijk gezegd? Het zou een indicatie zijn dat ook de

knapste koppen niet van de diepgewortelde ambivalenties van de cri-

sistijd waren gevrijwaard.

Na dit gesprek vroeg Schleicher aan Eberhardt: ‘Wat vindt u eigen-

lijk van die Hitler?’ – ‘Veel van wat hij zegt is natuurlijk af te keuren,

maar vanwege zijn grote aanhang onder het volk kunnen we niet om

die man heen.’ ‘Wat moet ik met die psychopaat?’ schijnt Schleicher,

destijds generaal-majoor en een van de invloedrijkste politici van het

land, te hebben geantwoord.

Nog geen jaar later zou ‘die psychopaat’ de heerschappij over Duits-

land veroveren. Op 3 februari 1933 nam hij voor het eerst contact op

met de leiders van de Reichswehr om hun zijn plannen uiteen te zetten

en hen, zo mogelijk, voor zich te winnen. Gastheer op deze avond was

generaal Kurt Freiherr von Hammerstein-Equord.

Hij was op die dag vierenvijftig jaar oud en leek op het hoogtepunt

van zijn carrière. Al in 1929 was hij als generaal-majoor tot hoofd van

het Truppenamt [de militaire administratie – vert.] benoemd. Dat was

een verhullende benaming, want in de praktijk gaf hij leiding aan de

generale staf van de Reichswehr, die volgens de bepalingen van het

Verdrag van Versailles geen generale staf mocht hebben. Een jaar later

werd hij bevorderd tot generaal en benoemd tot chef van de legerlei-
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ding, de hoogste positie binnen het Duitse leger. Deze benoeming was

destijds zeer omstreden. De rechtse partijen waren er radicaal op te-

gen. Ze verweten hem een gebrek aan ‘nationalisme’. Op het ministe-

rie van Defensie werd hij ‘de rode generaal’ genoemd, waarschijnlijk

omdat hij het Rode Leger uit eigen observatie goed kende. Hij was on-

der de indruk van de nauwe band tussen het Russische leger en de

massa’s, terwijl de Reichswehr politiek gezien volledig van de arbei-

dersklasse geïsoleerd was. Toch was het absurd om Hammerstein, zo-

als in de Völkischer Beobachter gebeurde, aan te vallen op zijn linkse

voorkeuren; wat zijn habitat betrof was hij een adellijke o;cier van de

oude school. Bij een bevelhebbersoverleg in februari 1932 liet hij zich

in ondubbelzinnige termen uit: ‘Wat onze gezindheid betreft staan we

allemaal ter rechterzijde, maar we moeten wel bese=en wie er schuld

heeft aan de huidige puinhoop in de binnenlandse politiek. Dat zijn de

leiders van de rechtse partijen. Zij hebben die veroorzaakt.’

Hoewel hij dus kon terugblikken op een succesvolle carrière, had

Hammerstein een jaar later schoon genoeg van zijn positie.

De onberispelijke carrière van een cadet

1888 Cadettenschool Plön

1893 Hogere cadettenschool Berlin-Lichtervelde

1898 tweede luitenant bij het 3e Garderegiment te voet in Berlijn

1905 in Karlsruhe

1907 Krijgsacademie in Berlijn

1909 eerste luitenant

1911 afdeling opmars van de grote generale staf

1913 kapitein bij de generale staf

1913 adjudant van de opperkwartiermeester

1914 compagniecommandant in Vlaanderen

1915 chef troepenbewegingen bij de generale staf van het viii
e

Reservekorps

1916 bij de grote generale staf

1917 majoor

1918 chef troepenbewegingen bij de generale staf van het General-

kommando
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1919 bij de generale staf van het korps van Lüttwitz

1919 bij de staf van Gruppenkommando i te Berlijn

1920 luitenant-kolonel

1920 stafchef van Gruppenkommando ii in Kassel

1922 commandant van het iii
e bataljon van het Infanterieregiment

12 in Maagdenburg

1924 stafchef van de 3e divisie in Berlijn

1925 kolonel

1929 generaal-majoor, stafchef van Gruppenkommando i in Berlijn

1929 luitenant-generaal, chef van het Truppenamt

1930 generaal van de infanterie, chef van de legerleiding

Een zeer oude clan en een relatie op stand

De Freiherren von Hammerstein zijn een wijdvertakte, tot de oude

Westfaalse adel behorende familie die zich, zoals de Almanach de Go-

tha weet te berichten, in twee lijnen en vier takken heeft opgesplitst.

Duizend jaar geleden vestigden ze zich in het Rijnland, waar bij Ander-

nach nog steeds een burchtruïne te zien is die hun naam draagt, en la-

ter ook in de buurt van Hannover, in Oostenrijk en in Mecklenburg.

Onder hen bevonden zich landheren, o;cieren, districtscommissaris-

sen en houtvesters. De dochters trouwden binnen hun stand of kozen

voor een bestaan als stiftsju=er of abdis.

De vader van de generaal was houtvester en woonde in Mecklen-

burg-Strelitz. Hij stuurde zijn zoon, die naar verluidt liever jurist of

ko;ehandelaar in Bremen was geworden, naar de cadettenschool.

Omdat hij nog twee andere kinderen maar geen vermogen bezat, was

een andere studie >nancieel niet haalbaar. Overigens werd de jonge

Hammerstein af en toe naar het keizerlijke hof in Potsdam geroepen

om daar als ho@onker dienst te doen, een taak waaraan hij even weinig

plezier beleefde als aan de militaire dril. Al tijdens deze opleiding leer-

de hij de latere rijkskanselier Kurt von Schleicher kennen. Toen ze

twintig waren, verwierven ze allebei hun o;ciersrang en kwamen als

luitenant bij het 3e Garderegiment te voet. Deze eenheid stond in hoog

aanzien; uit haar gelederen zijn meerdere generaals voortgekomen,

helaas ook Paul von Hindenburg en zijn zoon Oscar.
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Ter voorbereiding op de krijgsacademie ging Hammerstein naar

Karlsruhe, waar hij bij de veldartillerie diende. Hij reisde ernaartoe

met zijn hele hebben en houden in twee wasmanden, nadat hij de rest

van zijn bezittingen bij zijn regiment had geveild. Dit besluit zou voor

Hammerstein verstrekkende gevolgen hebben. In Karlsruhe zag hij de

vrouw terug om wie hij zich had laten overplaatsen en wier vader, Frei-

herr Walther von Lüttwitz, daar stafchef was. Ze heette Maria. Hij had

haar al in 1904 in Berlijn leren kennen en had er alles voor over om

met haar te kunnen trouwen.

Lüttwitz kwam uit een gegoede familie van hoge ambtenaren, beho-

rend tot een oud adellijk geslacht uit Sleeswijk. Van zijn vrouw, een

gravin von Wengersky uit Hongarije, werd gezegd dat ze zigeuner-

bloed had en heel anders was dan de meeste Duitse vrouwen; een van

haar voorouders was de legendarische danseres Catarina Filipacci, die

door de koning van Saksen naar zijn hof was gehaald.

In het grote huis dat de Lüttwitzen in Berlijn bewoonden was van dit

soort buitenissigheden niets te merken. In de wilhelminische kringen

waarin ze verkeerden stond men ‘in de gunst der beide Majesteiten’. De

dochters kregen gavotte-les, spraken vloeiend Frans en werden zorgvul-

dig voorbereid op hun eerste balseizoen. Dat gold in het bijzonder voor

de tweede dochter Maria, over wie gezegd werd dat ze ‘zeer in de smaak

viel en veel aanbidders had’. Honderd gasten waren op de dansfeesten

die de beide dochters bezochten geen uitzondering. De genodigde heren

behoorden allemaal tot de juiste families en de juiste regimenten.

In zijn dagboek schrijft Lüttwitz: ‘Natuurlijk kwam luitenant Kurt

von Hammerstein, immers mijn oude regimentskameraad, veel bij

ons thuis. Hij speelde ook dikwijls tennis met onze dochters. Het

drong aanvankelijk niet tot ons door dat hij het op onze Mietze [Maria]

had voorzien. Maar allengs werd het ons duidelijk en korte tijd later

wendde hij zich tot mij met een huwelijksaanzoek. Ik legde de geachte

kandidaat voor dat er naar onze mening onvoldoende middelen waren

om na een huwelijk een zorgenvrij leven te waarborgen en ik vroeg

hem te berusten in een afwijzing. Hij zag de redelijkheid van mijn ar-

gumenten in, maar verzocht mij hun betrekkingen in het openbaar

overeind te mogen blijven houden, zodat de afwijzing niet zou opval-

len. Ik stemde daarmee in, maar had moeten bese=en dat de hofmake-

rij daarmee gewoon verder zou gaan.’
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Maria von Hammerstein herinnert zich: ‘Kurt en ik kenden elkaar

sinds de winter van 1904. Wat me aan hem beviel was dat hij zo rustig

en ernstig was, anders dan de andere mensen. Op een gekostumeerd

bal, waar hij als Hongaar en ik in traditioneel Straatsburgse stijl was,

dansten we tamelijk veel samen. Ik kreeg in zijn aanwezigheid altijd

een vreemd gevoel.’ Op de tennisclub tro=en ze elkaar weer. ‘Op de te-

rugweg droeg Hammerstein altijd mijn schoenen. Voor het afscheids-

feest had hij vier ?essen sekt meegebracht. In november zagen we el-

kaar terug in een feestzaal, op een bazaar. Ik danste daar verkleed als

sèvres->guurtje in een wit gewaad, helemaal wit beschilderd. Met angst

en beven zag ik de toekomst tegemoet.’

De heer Von Lüttwitz was niet onder de indruk van dit alles. Arme

o;ciersfamilies waren in het leger al niet gewenst, laat staan in de fa-

milie. Hammerstein echter had geen geld. In het huwelijk zou hij niet

veel meer kunnen inbrengen dan een map met het opschrift ‘voor een

ordentelijk schuldenbeheer’. Pas toen een grootvader besloot hem de

helpende hand toe te steken, gaf Maria’s vader zijn verzet op. Ook een

andere hindernis zal een rol hebben gespeeld in zijn voorbehoud. De

familie von Lüttwitz was namelijk streng katholiek, terwijl Hammer-

stein, die overigens nooit veel belangstelling toonde voor religie, pro-

testant was gedoopt. Een ‘gemengd huwelijk’ gold in die kringen als

problematisch. Ook later heeft deze kwestie tot irritaties geleid bij de

wederzijdse ouders van het paar, waaraan Kurt ten slotte een eind

maakte door het machtswoord te spreken: ‘Bovendien,’ zo schreef hij

zijn vrouw, ‘ben ik van mening dat kinderen naar de moeder moeten

worden gedoopt, want zij is degene die hun de grondslagen van de reli-

gie moet bijbrengen. En daarmee is alle andere kletspraat overbodig.

Voor mijn part kunnen ze op hun kop gaan staan en stampvoeten van

verontwaardiging. Jij hoeft je op generlei wijze met controversen in de-

ze kwestie in te laten. Als iemand iets wil, moet hij zich tot mij wen-

den.’

Ondanks alle bezwaren kon in 1907 in Karlsruhe een schitterende

bruiloft worden gevierd. Er is nog een o;ciële foto van bewaard geble-

ven. Hoewel de vader van de bruid zich erover beklaagde dat hij het

feest ‘in kleinere kring’ moest geven, lijkt het verzamelde gezelschap

bepaald representatief. Veel van de gasten, onder wie de latere rijks-

kanselier Kurt von Schleicher, behoren tot de militaire adel; de heren
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in hun met ordes behangen gala-uniform, de dames in fraaie witte toi-

letten, met weelderig versierde hoeden.

De griezelige grootvader

Een latere foto toont Maria’s vader als generaal, met koude ogen en

witte haren, lang en mager, versierd met het Pour le Mérite, terwijl hij

met zijn rechterhand in zijn heup de beschouwer uitdagend opneemt.

In de memoires van kleindochter Maria Therese speelt hij een zeer on-

gemakkelijke rol.

‘Hij stond ver van ons af, vertegenwoordigde een wereld die ten on-

der was gegaan en die hij vergeefs getracht had terug te toveren. Zijn

wereld, de koude pracht van zijn dienstwoning, zijn feodale spullen,

dat alles was voor ons een schaduwwereld. De meesten van ons moch-

ten hem niet.

Op een dag gaf hij een schilder opdracht mijn twee zussen en mij te

portretteren. Die portretten bestaan nu nog steeds. Het zijn drie pas-

tels met Butzi [Marie Luise] aan de linkerkant, de blik gericht op Helga,

die in het midden zit, en met mij aan de rechterkant. Helga’s portret

zond mijn grootvader terug naar de schilder omdat hij vond dat ze er te

joods uitzag. Waarschijnlijk had hij Chamberlains boek gelezen, dat

destijds zeer in de mode was [Houston Stewart Chamberlains Grund-

lagen des neunzehnten Jahrhunderts, dat verscheen in 1899, geldt als

sleuteltekst van het Duitse antisemitisme].

In het huis van mijn grootvader bestond geen gezinsleven waaraan

wij deelnamen. Zijn oudste dochter woonde nog steeds thuis omdat

hij haar verboden had te trouwen met de man van wie ze hield. Wij

kinderen mochten nooit bij de volwassenen aan tafel eten; wij kregen

een bordje in de bijkeuken. Mijn grootmoeder zat altijd op het balkon

op de tweede verdieping, omringd door blauweregen. Wij mochten

nooit naar boven omdat zij aan tuberculose leed. Ze is in november

1918 in Zwitserland gestorven.’

Niet veel later kwam het tot een familiedrama.

‘Toen we na de zomervakantie in het najaar van 1919 naar Berlijn

terugkeerden, was de revolutie uitgebroken. Grootvader Lüttwitz had

als generaal nog steeds het bevel over de troepen in Berlijn. Hij woon-
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