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HET DUITSE
MONUMENT
IN SEDAN
EEN MONUMENT
TER NAGEDACHTENIS AAN DE EERSTE
WERELDOORLOG

‘Het indrukwekkendste en belangrijkste herdenkingsmonument blijft
ongetwijfeld dat van de begraafplaats
Saint-Charles in Sedan.’
Jean-Pierre MARBY
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1. Het Duitse monument op de
begraafplaats Saint-Charles
tijdens de Eerste Wereldoorlog,
oude ansichtkaart (geretoucheerd)
2. Het achterste deel van de
Duitse militaire begraafplaats
tijdens de Eerste Wereldoorlog,
uit het album Anno Dazumal in der
Champagne
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3. Het Duitse monument op de
begraafplaats Saint-Charles
tijdens de Eerste Wereldoorlog

Ontwerp
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studio Muchir Desclouds 2015
Credits omslag
Het Duitse monument op de
begraafplaats Saint-Charles tijdens de
Eerste Wereldoorlog, oude ansichtkaart
(geretoucheerd).
Collectie Gemeentemuseum Sedan
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HET DUITSE DEEL VAN DE BEGRAAFPLAATS SAINT-CHARLES
EEN MASSAGRAF IN 1914

Op 25 en 26 augustus 1914 wordt gevochten om
Sedan in te nemen en de Maas over te steken. Vanaf
dat moment is de stad bezet door het Duitse leger
voor de gehele duur van de oorlog, net als een
deel van België en al gauw ook tien Franse departementen. Tijdens deze twee dagen vallen er veel
doden, waardoor de Duitsers de soldaten uit beide
kampen in massagraven moeten begraven. Een
van deze massagraven wordt in september 1914
gegraven op de gemeentelijke begraafplaats SaintCharles op een heuvel bij Sedan. Hier kijk je uit over
de stad, en het land rondom.

UITBREIDING IN 1915

In het voorjaar van 1915 besluit het Duitse leger
deze eerste begraafplaats uit te breiden door
een vak voor Duitse militairen te creëren op de
Franse begraafplaats. De stad Sedan is namelijk
een echte ‘ziekenhuisstad’ geworden, met steeds
meer instellingen voor de verzorging van zieken
en gewonden. Veel Duitse soldaten sterven
daardoor in deze stad ver van het front, en het is
noodzakelijk om begraafplaatsen in te richten om
ze te begraven. Het nieuwe vak beslaat een grote
rechthoek die vanaf het massagraf over een zacht
glooiende helling afloopt.

EEN PLEK VER VAN DE WERELD

Een grote muur scheidt het Duitse deel van de rest
van de begraafplaats om een harmonieus afgesloten geheel te creëren, apart van de Franse graven.
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De wens om dit deel af te zonderen blijkt ook uit
de keuze ansichtkaarten te retoucheren, waarbij alles wat zich achter de muur bevindt wordt
uitgevlakt. Hierdoor wordt de illusie gewekt van
een ruimte die op zichzelf bestaat (vergelijk de
oorspronkelijke foto hierboven en de ansichtkaarten op de omslag en hiernaast).

DE HERINNERING GESTALTE GEVEN
Op de achtermuur, in de as van het monument,
zien we in een nis een groot verguld kruis met
twee groene kransen. Aan beide zijden zijn twee
brede marmeren platen geplaatst met daarin
gegraveerd de namen van de soldaten die zijn
begraven in het massagraf van 1914, dat zich
op deze plek bevond. Andere platen, kleiner en
schuin geplaatst, staan naast elkaar voor het terras van het monument en erachter.
De plaatsen van de individuele graven zijn gemarkeerd met houten kruizen, die later vervangen
moesten worden door duurzamere platen van
cement op de grond. In 2012 zijn er tweeëntwintig
platen met namen van Duitse soldaten in de buurt
teruggevonden, ongetwijfeld gemaakt om op de
graven geplaatst te worden, maar het lijkt erop
dat dit nooit is gebeurd.

VAN DE ENE BEGRAAFPLAATS NAAR DE ANDERE

In het Duitse vak van de begraafplaats komen ongeveer 500 individuele graven, maar wegens plaatsgebrek wordt het vanaf eind 1915 niet meer gebruikt.
Een andere begraafplaats in Sedan, in de wijk Torcy
- en later de uitbreiding hiervan - wordt de plaats
waar de bezetter de meeste gevallenen zal begraven.
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1. De Brandenburger Tor tijdens de
Sedantag, 2 september 1895
2. Gestileerde vruchten (foto uit 2015)
3. Het IJzeren Kruis (foto uit 2015)
4. Het Kruis van Verdienste (foto uit 2015)
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HET MONUMENT VOOR DE GEVALLENEN
EEN GEWIJDE RUIMTE

De Kommandantur van Sedan wil niet alleen de
aanvankelijke ruimte uitbreiden, maar deze ook
een gewijd karakter geven door een groot monument op te richten dat een eerbetoon moet zijn aan
de soldaten, gevallen voor hun vaderland. De bouw
van een duurzaam monument in bezet gebied is, in
Sedan en elders, ook een middel om te laten zien dat
Duitsland gezag heeft over het grondgebied, ook al
weigert in dit geval de gemeenteraad de eigendom
van het terrein af te staan.
Het monument wordt bovenaan de helling geplaatst
en scheidt zo het massagraf van de individuele graven. Het heeft indrukwekkende afmetingen (10,75 m
lang en 4 m breed), maar lijkt nog imposanter doordat het op een van de terrassen staat op de helling
van het terrein, toegankelijk via een trap. Links en
rechts staat een rij thuja’s in het verlengde van het
monument.

EEN VAN DE EERSTE MONUMENTEN VAN
GEWAPEND BETON
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Ludwig Lony, leraar aan de school voor architectuur
in Trier, legt als onderofficier, toegevoegd aan het
68e RIR (Reserve Infanterie Regiment), het militaire
deel van de begraafplaats aan en maakt het ontwerp voor het monument. Zijn handtekening staat
naast de rechterpilaar. Hij blijkt vernieuwend – en
ongetwijfeld zuinig – door voor gewapend beton te
kiezen, dat tot nu toe voornamelijk werd gebruikt
voor technische gebouwen. De hulp van revaliderende soldaten in Sedan wordt ingeroepen voor de
bouw, die zich uitstrekt van juni tot oktober 1915.

5. Inscriptie (foto uit 2015)

De afbeelding van het monument wordt overal
verspreid op ansichtkaarten en de Duitse krant
Der Champagne-Kamerad wijdt er in een bijlage in
november 1916 een lang artikel aan.

EEN POORT NAAR DE HEMEL

Met de acht Dorische zuilen oogt het geheel als
een monument uit de klassieke oudheid. De duidelijke gelijkenis met de Brandenburger Tor, in 1791
gebouwd in Berlijn, mag eveneens benadrukt worden. Bij het monument in Berlijn is namelijk verschillende keren de Sedantag gevierd, het patriottische
feest ter herdenking van de overwinning in Sedan
van 1870. Door de Duitsers uit die tijd wordt de
Brandenburger Tor dus ongetwijfeld nog in verband
gebracht met de Franse stad. Het monument in
Sedan doet met de zuilen en laterale ingangen, die
zorgen voor transparantie, denken aan een poort
naar de hemel voor de zielen van de gevallen helden.

ONOPVALLENDE VERSIERING

Aan de buitenzijde bestaat de enige versiering uit
gestileerde vruchten die de laterale zuilen aan de
bovenzijde afdekken; ze lijken al onderhevig aan
art deco-invloeden. Aan de binnenzijde worden
op het plafond twee IJzeren Kruizen weergegeven
met daar tussenin het Kruis van Verdienste. De drie
kruizen worden omgeven met lauwerkransen. De
IJzeren Kruizen zijn versierd met een keizerskroon,
een W en de datum 1914, om te herinneren aan het
opnieuw instellen van deze onderscheiding door
keizer Wilhelm II aan het begin van de oorlog. Het
Kruis van Verdienste, met adelaars tussen de vier
armen van het kruis, is ingesteld door Frederik II in
1740 en daarop staat dus een gekroonde F.
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EERBETOON AAN DE OPOFFERING VAN DE SOLDATEN

Het kroonwerk bevat een inscriptie van vier regels, een poëtische tekst van Joseph von Lauff, die het
herdenkingsidee benadrukt dat ten grondslag lag aan de bouw van het monument :
Kämpfend für Kaiser und Reich, nahm Gott uns die irdische Sonne;
Jetzt, vom Irdischen frei, strahlt uns sein ewiges Licht.
Heilig die Stätte, die ihr durch blutige Opfer geweiht habt!
Dreimal heilig für uns durch das Opfer des Danks.
Vechtend voor keizer en keizerrijk heeft God ons de aardse zon ontnomen.
Nu, bevrijd van het aardse, verlicht Zijn eeuwige licht ons.
Geheiligd zij deze plaats, die u hebt gezegend door de bloedige slachtoffers.
Driemaal geheiligd voor ons door het offer van de dankzegging.
Een rechthoekige uitholling in de bodem in het midden van het monument was misschien bedoeld
om een herdenkingsvlam te laten branden.
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HET LOT VAN HET MONUMENT
EN VAN HET DUITSE DEEL VAN DE
BEGRAAFPLAATS
EEN MONUMENT ZONDER CONTEXT

Na de oorlog verlangt Frankrijk van Duitsland dat
de doden bij elkaar worden gelegd in daartoe per
sector aangewezen begraafplaatsen. Zo worden in
de jaren 1920 alle Duitse graven die zich in Sedan
en de omringende gemeenten bevonden verplaatst
naar Noyers-Pont-Maugis. In 1937 besluit de
gemeenteraad van Sedan de muur om het Duitse
militaire deel van de begraafplaats, waar geen
graven meer zijn, te slopen maar het monument
te behouden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
begraaft de Wehrmacht er opnieuw soldaten, maar
hun lichamen worden later ook verplaatst naar
Noyers-Pont-Maugis, 5 km verderop. Het monument is dus het enige overblijfsel van het Duitse
militaire deel van de begraafplaats Saint-Charles.
In het vrijgekomen vak worden geleidelijk aan
inwoners van Sedan begraven. Op het hoogste terras bevinden zich nu de graven van jonggestorven
kinderen, bijgenaamd de ‘engeltjesbegraafplaats’.

WIE MOET HET MONUMENT ONDERHOUDEN?
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Het terrein van het militaire vak, dat de stad niet
aan de Duitsers wilde verkopen tijdens de Eerste
Wereldoorlog, is altijd eigendom gebleven van de
gemeente. Hoe zit het dan met een monument dat
door een andere natie is opgericht om eer te bewijzen aan haar soldaten in oorlogstijd?
De stad Sedan heeft tevergeefs verschillende
decennia lang aan de Duitse autoriteiten gevraagd
het onderhoud en de restauratie van het monument
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op zich te nemen. Aangezien er zich geen lichamen
rond het monument bevinden, vallen deze werkzaamheden niet binnen het kader van het werk van
de SESMA (Service pour l’Entretien des Sépultures
Militaires Allemandes - dienst voor onderhoud van
Duitse militaire graven), een commissie die door de
Duitse federale staat is belast met het toezicht op
Duitse graven en begraafplaatsen buiten Duitsland.
Ten einde raad, en met het oog op het gevaar dat
het monument opleverde aangezien het steeds
meer beschadigd raakte, overwoog de stad in 2011
het af te breken.

NAAR ERKENNING

De protesten die werden geuit toen dit plan werd
geopperd wierpen weer nieuw licht op het historische belang van het monument. Tegelijkertijd
zorgden plannen van de stichting Landschappen en
Gedenkplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog ervoor
dat het imago ervan veranderde. Deze stichting wil
namelijk een aantal plaatsen, waaronder het Duitse
monument in Sedan, op de Werelderfgoedlijst laten
plaatsen. Sindsdien wordt er weer gezocht naar
oplossingen om het monument te beschermen en
de restauratie ervan te financieren.

EEN BELANGRIJKE HERINNERING AAN DE
EERSTE WERELDOORLOG

Achter het front heeft de Duitse bezetting van 1914
tot 1918 relatief weinig materiële sporen achtergelaten, behalve de vernielingen tijdens de invasie.
Veel gebouwen werden gevorderd, zonder dat dit
van invloed was op hun structuur of uiterlijk, met
uitzondering van een paar inscripties. De bezetting

1. Het Duitse militaire
deel van de begraafplaats
opnieuw gebruikt tijdens
de Tweede Wereldoorlog
2.De Duitse militaire
begraafplaats van NoyersPont-Maugis (foto uit 2015)
3. Het Franse militaire
deel op de begraafplaats
Saint-Charles (foto uit 2015)
4. Het Duitse monument
op de begraafplaats
Saint-Charles (foto uit 2015)

heeft nauwelijks geleid tot bouwwerken, behalve
die voor infrastructuren (bruggen, spoorlijnen) en
enkele houten barakkenkampen.
Vandaar dat monumenten, opgericht door de
keizerlijke troepen in de gebieden die onder hun
controle kwamen, belangrijk zijn. In de Ardennen
zijn er relatief veel (o.a. Mézières, Monthois,
Machault), maar de meeste zijn na de oorlog of in
de loop van de 20e eeuw verwoest (bijv. Rethel,
Noyers, Perthes). Door de imposante omvang, de
originele vorm en de symbolische rijkdom van de
versieringen en inscripties is het monument van
Sedan heden ten dage een van de belangrijkste van
het gehele voormalige bezette gebied.

DE BEGRAAFPLAATS SAINT-CHARLES, EEN
INTERNATIONALE GEDENKPLAATS

Op zo’n honderd meter van het Duitse monument
heeft de begraafplaats Saint-Charles ook een groot
vak met militaire graven uit de Eerste Wereldoorlog
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voor Franse soldaten, Franse en Belgische burgerslachtoffers, Britse soldaten en ook Russische
en Roemeense soldaten die in gevangenschap zijn
overleden. Om hen te begraven had het Duitse
leger, toen er niet genoeg plaats meer was, de
begraafplaats Saint-Charles al moeten uitbreiden
naar achteren maar het militaire deel zoals we dat
nu zien is door Frankrijk aangelegd na het conflict.
Het Duitse monument herinnert ons eraan dat de
soldaten uit beide kampen op dezelfde gemeentelijke begraafplaats werden begraven. Door de verschillende nationaliteiten die hier begraven liggen,
is het een gezamenlijke herdenkingsplaats.
Belangrijkste bronnen:
Jean-Pierre MARBY, ‘Monuments funéraires et monuments commémoratifs allemands : une mémoire condamnée’, in Archives départementales
des Ardennes, Les Ardennes durant la Grande Guerre (1914-1918), Conseil
Général des Ardennes, Charleville-Mézières, 1994, pp. 127-136
Sébastien HAGUETTE, ‘Le monument allemand du cimetière Saint-Charles de Sedan 5 juin 1915-2012’, in Le Pays Sedanais tome 31, 2013, Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais, Sedan, 2013, pp. 91-99
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'VECHTEND VOOR KEIZER EN
KEIZERRIJK HEEFT GOD ONS
DE AARDSE ZON ONTNOMEN.’
Begin van de poëtische tekst van Joseph von Lauff op het Duitse monument (vertaling)

Adres van de begraafplaats
Saint-Charles :
Rampe du cimetière Saint-Charles
08 200 SEDAN
Neem vanaf het Place Turenne de
richting Floing. Volg de Avenue du Général Margueritte helemaal. Ga even voor
Floing rechtsaf bij de verkeerslichten en
volg de borden naar de begraafplaats
(Cimetière).
Het Duitse monument bevindt zich in
het tweede vak links van de burgerlijke
begraafplaats.
GPS-coördinaten: Breedtegraad
49.711403 Lengtegraad 4.941659
Openingstijden van de
begraafplaats Saint-Charles
Van 1 november t/m 28 (of 29) februari:
8.00 - 18.00 uur.
Van 1 maart t/m 31 oktober: 7.00 20.00 uur.
Let op, deze openingstijden kunnen
worden gewijzigd. Inlichtingen op
+33 (0)3 24 27 73 27
Rondleidingen over de Eerste
Wereldoorlog
Het hele jaar door worden rondleidingen georganiseerd voor groepen;
reserveren verplicht. De volgende
rondleidingen zijn mogelijk: ‘Sedan
tijdens de Eerste Wereldoorlog’ en
‘De Eerste Wereldoorlog op de
begraafplaats Saint-Charles’.

Luister naar verhalen over Sedan,
Stad van kunst en geschiedenis…
... in gezelschap van een door het
ministerie van Cultuur erkende gids
De gids ontvangt u, kent alle facetten
van Sedan en geeft uitleg waardoor u
nog beter de omvang van een plek en
de ontwikkeling van de stad met alle
wijken kunt begrijpen. De gids beantwoordt met veel plezier al uw vragen.
Sedan maakt deel uit van het nationale netwerk van Villes et Pays d’art
et d’histoire
Het ministerie van Cultuur en Communicatie, directoraat-generaal Erfgoed,
geeft de benaming ‘Villes et Pays d’art et
d’histoire’ (steden en streken met kunst
en geschiedenis) aan lokale overheden
die hun erfgoed verlevendigen.
Dit ‘label’ garandeert de bekwaamheid
van de gidsen en rondleiders op het
gebied van het erfgoed, en de kwaliteit
van hun optreden. Van overblijfselen uit
de oudheid tot de twintigste-eeuwse
architectuur tonen de steden en streken
hun erfgoed in al zijn diversiteit. Op dit
moment biedt een netwerk van 184
steden en streken in heel Frankrijk u
hun knowhow.
In de buurt
Charleville-Mézières, Reims, Châlonsen-Champagne, Troyes, Langres,
Amiens, Cambrai, Noyon, Laon, Soissons, Metz en Bar-le-Duc hebben het
label ‘Ville d’art et d’histoire’ gekregen.

De dienst Erfgoed
Deze dienst coördineert de initiatieven
van Sedan, Ville d’art et d’histoire, en
heeft dit document uitgegeven. Er
worden het hele jaar door activiteiten
georganiseerd. De dienst is tot uw
beschikking voor projecten.
Service du Patrimoine
Mairie de Sedan – BP 20371
F-08208 SEDAN Cedex
& +33 (0)3 24 26 85 70
patrimoine@ville-sedan.fr
www.sedan.fr
Inlichtingen, reserveringen
Office de Tourisme Charleville / Sedan
en Ardenne
35 rue du Ménil
F-08200 SEDAN
& +33 (0)3 24 27 73 73
contact@tourisme-sedan.fr
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