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e hebben de neiging, daarin gesteund door een niet gering aantal historici, de geschiedenis van het verenigd Europa na de Tweede Wereldoorlog te laten beginnen.! In zekere zin is dit ook correct. De institutionele geschiedenis van Europa's eenwording begint
althans in 1951 met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS).
Nog binnen dit decennium zou de lijn die daarmee was uitgezet, worden bevestigd met de ondertekening van het verdragsontwerp van de Europese Economische Gemeenschap en van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, waarna deze gemeenschappen in 1967 werden samengesmolten tot de Europese Gemeenschap. Nog geen vijftig jaar jong kent dit 'Europa' ook al zijn
grote, historische personages: de Franse minister van buitenlandse zaken Robert Schumann, zijn
landgenoot en econoom Jean Monnet, de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Belgische
minister Paul-Henri Spaak. Wat met de Euro-publieke verering van deze 'grote' mannen telkens
weer wordt herdacht en bevestigd, is natuurlijk niet alleen hun rol als wegbereiders van een inmiddels ver voortgeschreden Europese integratie, maar vooral ook dat dit Europa is voortgekomen uit
een liberaal-cosmopolitische en democratische politieke gezindheid. Europa kan in die zin gezien
worden als symbool van een politiek-inhoudelijk engagement.
Er kan echter ook een andere geschiedenis van Europa worden geschreven, een verhaal waarin
andere 'wegbereiders' figureren, gedreven door geheel verschillende visioenen van een Europees
bonum commune. Van ideeën en zelfs uitgewerkte plannen omtrent een verenigd Europa is in feite
al sprake vanaf het moment waarop het Europese statensysteem vaste contouren begint aan te
nemen. Zo ontwierp in de 17e eeuw de Franse staatsman de Hertog van Sully een plan voor de
indeling van Europa in vijftien even machtige staten, met daarin opgenomen het voorstel om een
supranationaal leger te formeren dat de onderlinge vrede zou moeten handhaven.2Bekender zijn
misschien de voorstellen van de 18e-eeuwse abt Saint-Pierre en Kants idee van een federatief
Europa als een soort tussenstation op de lange weg naar de mondiale gemeenschap.
Maar ook wanneer in onze eeuw het idee van een Europese eenheid verder van de alledaagse
politieke realiteit verwijderd lijkt dan ooit -tijdens de Eerste Wereldoorlog en het Interbellumtreffen we nog steeds intellectuelen en politici aan die nadenken en discussiëren over meer of minder omvattende vormen van Europese integratie en die ook pogingen doen dit onderwerp op de
nationale en internationale agenda te krijgen. Europa als antwoord op het uit de hand gelopen
'Concert' van onderling wantrouwige en naijverige grootmachten of Europa als de les die uit de
onmenselijke ellende van de 'Grote Oorlog' diende te worden getrokken. Maar ook minder weltbürgerlich en beslist niet liberaal-pacifistisch geïnspireerd: Europa als einde van het systeem van
weliswaar interdependente, maar soevereine natiestaten; Europa als de invloedssfeer van een
hegemoniale macht, of zelfs als façade van imperiale aspiraties - Europa in handen gevallen van
overtuigde nationaal-socialisten!
HitIer en zijn trawanten
Over de diverse plannen voor een Europese 'integratie' en eenwording die, zo niet onder regie,
dan toch onder auspiciën van Hitler en zijn nationaal-socialistische trawanten zijn opgesteld, is
inmiddels het één en ander geschreven.3 In de meer toonaangevende publicaties verschijnt het
Europa van de nazi's echter steevast als een wanstaltige karikatuur van het 'politiek correcte'
Europa, van een in wezen liberale en vreedzame traditie, waartegenover het nationaal-socialisme
de historische uitdrukking vormt van een 'militaristisch hyper-nationalisme dat in de grond onverenigbaar is met het transnationale idee van Europa.'4 Een dergelijke, in zeker opzicht maar 'al te
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ware' interpretatie bergt precies het gevaar in zich dat we een afwijkende, ideologisch gezien minder aantrekkelijke waarheid niet meer voor mogelijk houden. Natuurlijk vormden militaire verovering en de meest gruwelijke vormen van onderdrukking de basis van de Neue Ordnung die de
nazi's aan bezet Europa wilden opleggen en die met de klassieke 'liberaal-democratische' conceptie van Europa inderdaad niets van doen had.' Maar tegelijkertijd treffen we in Hitlers Derde Rijk
ambtenaren en bestuurders aan, die zich zeer consciëntieus bezig hielden met plannen inzake een
economische en/of politieke integratie van Europa. Dergelijke plannen omvatten facetten die de
hedendaagse EU-burger soms heel normaal in de oren zouden klinken. En wat de zaak nog eens
ingewikkelder maakt, is dat dit 'nationaal-socialistisch' Europa-denken op belangrijke punten
afweek van de door Hitier tot orthodoxie verheven conceptie van het Reieh.
De imperiale orhodoxie: het Europavan Hitier
Hitiers opvattingen van het Europese continent waren geconcentreerd rond het begrip Reieh. Het
centrale idee was dat alle in Duitsland en daarbuiten wonende Duitsers uiteindelijk verenigd
moesten worden in een groot Duits Rijk, terwijl 'minderwaardige' volkeren dienden te worden
verdreven of vernietigd. Op die manier zou de raszuiverheid van het Herrenvolk gewaarborgd
zijn. Het voortbestaan van een volk hing echter niet alleen af van zijn raszuiverheid, maar tevens
van de hoeveelheid Lebensraum die het ter beschikking stond. Een volk had volgens deze
Lebensraum-gedachte een bepaalde hoeveelheid ruimte nodig om zich economisch te kunnen ontplooien en over voldoende grondstoffen te beschikken. Het Europa-idee dat Hitler onderschreef,
bestond uit de samenvoeging van alle 'Germaanse' naties onder Duitse leiding, terwijl een aantal
andere staten als leveranciers van grondstoffen en landbouwprodukten beschouwd moest worden.
Hitler en zijn minister van buitenlandse zaken Joachim von Ribbentrop waren zich echter
bewust van het feit dat de bekendmaking van een dergelijk 'concept' van politieke en economische eenheid op het continent veel kwaad bloed zou zetten. Terwille van propagandistische doelstellingen deden zij dan ook pogingen de nationaal-socialistische Reichs-gedachte zo vaag mogelijk te houden.
Binnen de nationaal-socialistische beweging was er sprake van een sterke dominantie van
Hitlers Weltanschauung. Alhoewel voor andere nazi-denkers en -politici een zekere mogelijkheid
bestond hun ideeën mondeling of schriftelijk te spuien, moesten deze wel degelijk inpasbaar zijn
in bovenstaand besproken Weltanschauung. Het in zekere zin opvallende simplisme van Hitlers
denken schiep in feite de mogelijkheid voor het ontstaan van alternatieve ideeën, voorzover dat
simplisme ook als theoretisch-ideologische grofmazigheid kan worden geduid. Het algemene
kader van de nationaal-socialistische denkbeelden ten aanzien van de buitenlandse politiek was
duidelijk en stond vast, maar liet tegelijkertijd ruimte voor een Konzeptionenpluralismus, zoals
Michalka het heeft genoemd: een groot aantal verschillende personen en instituties die elk hun
eigen mening hadden op het gebied van de buitenlandse politiek.
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In principe vormde Hitlers conceptie van de internationale politieke orde de maatstaf waaraan
ieder alternatief gemeten werd. In die zin kunnen we spreken van een 'imperiale orthodoxie', van
een specifiek vocabulaire dat de ideologische en intellectuele ruimte afbakende waarbinnen met
Europa-voorstellingen kon worden geëxperimenteerd. We moeten, anders gezegd, voor ogen blijven houden, dat ook de voorstellingen en plannen inzake een verenigd Europa die een grotere
afstand tot de orthodoxe lijn innemen, niet teveel van de 'officiële' standpunten en het bijbehorend jargon mochten afwijken.

,

Dat er gedurende het nazi-bewind alternatieve plannen inzake de toekomst van Europa het
licht zagen, is overigens geen punt van discussie. Twee afwijkende visies op Europese eenheid en
integratie kunnen onderscheiden worden, het 'hegemoniale' en het 'federale' model. Grofweg kan
gesteld worden dat de ideeën van nationaal-socialisten omtrent Europa in de jaren dertig en de
eerste oorlogsjaren voornamelijk hegemoniaal van aard waren. Begin jaren veertig, met name
vanaf de inval in de Sovjet-Unie en de daarop volgende militaire nederlagen, trad een inhoudelijke
verandering op.
December 1998
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Het thegemoniale' Europa-model
Voor het uitbreken van de oorlog werd in nationaal-socialistische kringen de term Europa niet of
nauwelijks ter aanduiding van een politieke visie gebezigd. Sprak men over de plannen die men
had op het continent, dan sprak men gewoonlijk over 'das Reich'. Alhoewel uitdrukkingen als das
Dritte Reich of Germanisches Reich dus eerst en vooral een politieke lading hadden, liepen er in
het nazi-Duitsland van de jaren dertig desalniettemin enkele hooggeplaatste ambtenaren rond die
aan de rijksgedachte vooral een economische invulling probeerden te geven. Het begrip dat hierin
moest bemiddelen was GrofJraumwirtschaft.
De belangrijkste vertegenwoordiger van het idee van een GroBraumwirtschaft was Werner
Daitz, een nationaal-socialist van het eerste uur, die verschillende belangrijke functies zou vervullen in het Derde Rijk. Kijken we naar de ideële kern van zijn plannen, dan bestaat deze in feite uit
de transformatie van het Lebensraum-concept in een hegemoniaal programma van transnationale
economische integratie.7Anders gezegd: Hitiers Lebensraum- idee werd gebruikt als basale structuur voor een met name economisch getinte overheersing van het Europees continent.
De invloed van Werner Daitz op het hogere ambtenarenkader werd duidelijk merkbaar na
Duitslands eerste militaire successen in het westen van het continent. Zo ontwikkelde het ministerie van Economische Zaken onder leiding van Walther Funk een eigen variant op het thema: 'hoe
de Europese economie in te richten na de grote overwinning?' en vergaderde de Reiehsgruppe
Industrie, in 1934 ontstaan als gevolg van een reorganisatie van de gehele Duitse economie, in
1940 herhaaldelijke malen over de inrichting van de naoorlogse Europese economie.8
Alhoewel deze hegemoniale plannen afwijken van de imperiale orthodoxie, onderscheiden ze
zich op beslissende punten van egalitaire, liberaal-democratische visies op Europese integratie in
de vorm van een statenbond of (con)federatie. De meeste nationaal-socialistische publicaties inzake een of andere vorm van Europese eenwording vertrekken vanuit een aantal grondbeginselen: de
Reichs- en Lebensraum-ideologie, de identificatie van Europa als een biologische of raciale, en
niet als een geografisch-culturele eenheid, en een vaak hautaine afwijzing van die juridische en
politieke concepten voor een verenigd Europa die het liberaal-democratische 'internationalisme'
altijd hebben gekenmerkt.
Dit verandert echter na 1941. Een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de nationaalsocialistische Europa-ideologie wordt gevormd door de aanval op de Sovjet-Unie op 22 juni 1941.
Vanaf dat moment krijgt Europa een nieuwe waarde.
Ofschoon de aanval op Rusland was ingezet ten behoeve van Lebensraum in het Oosten, werd
'Operatie Barbarossa' aan de man gebracht als' ...westerse verdediging van de zogenaamde
"Vesting Europa"... .'9De inval werd door de nazi-propagandisten met andere woorden afgeschilderd als 'Europa gegen den Bolschewismus', waarbij Hitier plotsklaps de rol werd toegedicht van
de grote Europeaan die de westerse civilisatie zou redden van het bolsjewisme. In toespraken uit
de jaren '43 en '44 sprak Hitler over 'europäische Välkerfamilie', 'ältesten Kulturkontinent' en
van 'die deutsche Wehrmacht und die mit uns verbündeten Länder und damit Europa'.l0 Maar in
de grond van de zaak waren en bleven dergelijke frasen '... een karikatuur van de waarheid, ...'11,
betrof het '... een opportunistische schaakzet, een scrupuleuse propagandatruc'12,uitgevoerd in de
klaarblijkelijke veronderstelling dat dit het saamhorigheidsgevoel van de (west-) Europese landen
zou versterken en eventueel de Europese volkeren zou bewegen mee te werken aan een antiRussisch front.
Dit beeld van een nazi-Duitsland dat in de bres was gesprongen voor de beschaving van het
avondland, was weliswaar voor de buitenwacht bedoeld; binnen het Derde Rijk zelf leidde het
echter onwillekeurig tot een zekere rehabilitatie van Europa, na alle minachting die Hitier ervoor
had getoond. Nationaal-socialisten van diverse ministeries speculeerden enthousiast over de
inrichting van Europa. De historicus Neulen spreekt in dit verband zelfs over een ware 'EuropaRausch'
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De ideologische omslag in de nationaal-socialistische Europa-ideeën
Het indirecte gevolg van de daarmee vrijgekomen 'ideologische ruimte' was de proliferatie van
Europa-plannen met een voorzichtig 'federatief', in ieder geval minder centristisch karakter dan
besloten lag in voorstellingen van een Germanisches Reich. Deze 'ideologische' omslag zou zich
pas werkelijk doorzetten na deDuitse capitulatie bij Stalingrad op 2 februari 1943. In de periode
na deze militaire nederlaag werd het bepleiten van een federatief Europa, zowel uit propagandaoverwegingen als met het oog op praktische politiek, haast gemeengoed bij de vele Duitse ministeries, die zich op één of andere manier met Europa bezighielden.
Een dergelijk 'voorzichtig' perspectief op Europa, tussen Reich en 'federatie' in, werd bijvoorbeeld uitgedragen door Albrecht Haushofer, tijdens de oorlog hoogleraar politieke geografie aan
de Universiteit van Berlijn. Hij schreef binnen enkele maanden na de aanval op de Sovjet-Unie
een zeer uitgebreide notitie aan het 'Auswärtige Amt' of AA (het ministerie van Buitenlandse
Zaken) waarin hij een voorstel deed voor de oprichting van een Europese federatieve bond 'föderative Friedensordnung Kontinentaleuropas' - onder Duitse leiding. Zijn argumenten voor dit
nieuwe bestel laten zich bondig citeren:
'Die Ereignisse der letzten Jahre haben erwiesen, daB die durch ein schwaches Völkerrecht
nicht gezügelte Anarchie vollsouveräner Staaten mindestens in räumlich kleinen Erdteilen
aufgehört hat, erträgliche Lebensformen zu bieten. Nicht minder hat sich gezeigt daB die
technischen Mittel der Gegenwart allein nicht ausreichen, einseitigen Machtlösungen zentralistischer Art zu geschichtlichem Dauerwert zu verhelfen. Die vorliegende Denkschrift
geht daher von einer Grundvoraussetzung aus - ... - daB urn künftigen Weltfrieden verhandelt werden muB' .14

Dit voorstel uit november 1941 getuigde van eenzelfde dubbelzinnige houding tegenover het
nationaal-socialistische regime als Haushofers herhaalde oproep om vrede met Groot-Brittannië te
sluiten. Opererend op de grens van het toelaatbare, ergens tussen verzet en collaboratie in, werd
hij dan ook met een scheef oog in de
gaten gehouden. Tenslotte werd hij
na de aanslag op Hitler in 1944 gearI
resteerd en zonder enige vorm van
proces doodgeschoten.

IS

Hegemoniaal-federatieve voorstellen inzake de toekomstige inrichting
van Europa kwamen echter ook uit
een andere hoek. In het SS-hoofdkwartier verdedigden de Zwitserse
officieren Franz Riedweg en Heinrich Büler eveneens het idee van een
federatief Europa waarbinnen de diverse staten onderscheiden posities
zouden innemen. Om te beginnen
moesten de 'Germanischen Staaten'
De Duitse diplomaat Cecil van Renthe-Fink, in 1943 door het
Duitsland, Zweden, Noorwegen, DeAuswärtige Amt belast met Europese vraagstukken. Bron: Neulen, 1987.
nemarken, Nederland, België en
Zwitserland in één statenbond worden verenigd. Deze zogeheten 'Germanische Gemeinschaft' zou natuurlijk geleid worden door
Duitsland en in die vorm deel uitmaken van een groter geheel, de Europese statenunie. Dit nieuwe
Europa zou behalve de genoemde staten, ook nog Frankrijk, Spanje, Italië, Finland, de Baltische
staten, Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Joegoslavië, Kroatië, Slowakije, Tsjechië en Hongarije
omvatten.
December 1998
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Alhoewel hun ideeën nooit tot de officiële politiek van de SS werden verheven, genoten ze
binnen SS-kringen desalniettemin aanzienlijke populariteit. Dezelfde kameraadschap die de diverse nationaliteiten binnen de SS verbond, zo filosofeerde men, zou ook de hoeksteen van een Europese vereniging kunnen vormen.
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De ideologische omslag in het nationaal-socialistisch Europa-denken begon zich al in 1941 af
te tekenen, maar de definitieve doorbraak kwam pas anderhalf jaar later. Op 2 februari 1943 kregen de Duitsers de eerste grote tegenslag van de oorlog te verduren: de capitulatie bij Stalingrad.
Deze militaire nederlaag leidde aan Duitse zijde onder meer tot een bezinning, zo niet op de wenselijke inrichting van Europa, dan toch op het wenselijk gebruik van de term Europa. Populair in
deze heroverweging van het Europa-discours werd al snel de uitdrukking Neue Ordnung. Geen
ministerie dat zich in de zomer van '43 niet bezighield met nota's en redevoeringen omtrent een
Neue Ordnung van Europa, waarbij het Auswärtige Amt de boventoon voerde.
Een voorbeeld is het plan uit 1943 van Legationsrat
Kolb met betrekking tot de oprichting van een GrofJraumgemeinschaft op vrijwillige basis. Aangezien men,
volgens Kolb, in de andere Europese staten bang was
voor de macht én de invloed van Duitsland, zouden er
verdragen moeten worden gesloten tussen de diverse
Europese staten om tot een overkoepelende politieke
gemeenschap te komen, waarbij de binnenlandse politiek echter buiten het bereik van de gemeenschap diende
te blijven.17Van eenzelfde orde is het voorstel van de diplomaat Hans Frohwein. Frohwein stuurde op 7 juni
1943 een nota naar het AA, waarin hij pleitte voor een
Europese Gemeenschap op vrijwillige basis, met als
constitutie een vredespact dat onafhankelijkheid, vrijheid en culturele coöperatie garandeert. 18 Onderlinge
strijd zou door een Europees Gerechtshof worden beslecht.
Eén van de meer omvangrijke initiatieven binnen dit
federatieve stramien was afkomstig van Cécil von
Alexander Donzalek, in 1994/45 leider van de
Renthe-Fink, die als Duits gezant een aantal jaren in
Amtsgruppe 0 van de SS. Bron: Neu1en.
Denemarken gestationeerd was geweest. Vanaf novem1987.
ber 1942 hield hij zich binnen het AA officieel bezig
met Europa-vragen en in die hoedanigheid overhandigde hij Von Ribbentrop in september 1943
een notitie omtrent de ontwikkeling van een Europese statenbond, gebaseerd op de vrijwillige
samenwerking tussen souvereine staten.
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Andere belangrijke intiatieven kwamen ook nu weer uit de hoek van de SS in de persoon van
Alexander Dolezalek. Dolezalek gaf leiding aan de Planungsabteilung van Amtgruppe D, de afdeling die ook wel Europa-Amt werd genoemd. In één van de door hem opgestelde nota's vatte hij
het doel van de oorlog als volgt samen:
'Deutschland führt dies en Krieg nicht nur der negativen Ziele wie der Erhaltung unseres
Volkslebens und der Abwehr raumfremder Mächte wegen, sondern um des positiven
Zieles wegen: der Europäischen Eidgenossenschaft, der genössischen nationalistischen und

sozialistischenVölkergemeinschaft
Europas'.20
Die Europese Eidgenossenschaft moest de vorm krijgen van een federatieve bond, gebaseerd op
vrijwillige samenwerking, vrijheid van 'Volksturn' en een nationaal gedifferentieerd socialisme.'1
Terugblikkend kan de tijdspanne tussen de capitulatie bij Stalingrad en het einde van de
Tweede Wereldoorlog worden bestempeld als de meest 'Europese' periode in het buitenlands10
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politieke denken onder nationaal-socialistisch regime. Van belang in deze is met name de koersverschuiving aan het begin van de jaren veertig geweest, wanneer plotseling uit de hoogste regionen van de macht een pleidooi voor een federatief Europa opklinkt. Alhoewel hieraan eerst en
vooral propagandistische motieven ten grondslag lagen, schiep dit voor nationaal-socialisten van
uiteenlopende signatuur en importantie toch de politiek-ideologische ruimte om serieus voor een
federatief Europa te pleiten.
Conclusie
'Doorzichtige propaganda, verkapt imperialisme... in ieder geval anti-Europees' - zo luidt in de
regel het oordeel van de historici die zich over de Europa-voorstellingen binnen het nationaalsocialisme hebben gebogen.2'De historicus Hans Neulen heeft bijvoorbeeld de nationaal-socialistische Europa-voorstellingen bestempeld als 'eine Karikierung und Pervertierung des Europagedankens ' .23

Als er één conclusie mag worden getrokken, dan in ieder geval dat een oordeel langs deze lijnen te eenzijdig is. Misleidend eenzijdig alleen al omdat het impliciet de geschiedenis van een
omineus gedachtenexperiment verzwijgt, de poging namelijk om door middel van de eenheidsvoorstelling Europa zelfs extreme vormen van nationalisme met een politiek-staatkundig internationalisme te verzoenen. Anders gezegd: uit dit alles mag op zijn minst blijken dat het nationaalsocialisme niet diametraal tegenover het internationalisme kan worden geplaatst, althans niet wanneer we de politiek-ideologische praktijk van Hitler-Duitsland in een breder verband beschouwen.
Misschien kan zelfs gesteld worden dat enkele nationaal-socialisten het Europese idee vaker verkondigden dan de geallieerden, en dit niettegenstaande de orthodoxie van het Reich.
Terwijl de officiële Duitse standpunten anti-Europees of propagandistisch-pro-Europees
waren, zijn er veelvuldig, op schrift gestelde verklaringen van nationaal-socialisten boven water
gekomen, die ronduit als 'pro-Europees' kunnen worden bestempeld. En zoals we gezien hebben,
schaarden enkelen van hen zich zelfs achter het traditionele politiek-juridische concept van een
statenbond, waarbij bepaalde taken aan gemeenschappelijke organen worden overgeheveld. Blijkbaar zijn serieuze pogingen ondernomen, een verbinding tot stand te brengen tussen enerzijds het
nationaal-socialistisch gedachtengoed, dat zich wezenlijk kenmerkt door extreem nationalisme en
racisme, en anderzijds Europa als uitdrukking van een niet-imperiale, trans- en supranationale
integratie van staatkundige eenheden waarvan het grondgebied zich nu eenmaal op het Europees
continent bevindt.
Maar het mag tevens duidelijk zijn, dat de serieuze Europa-initiatieven uit de koker van nationaal-socialisten nooit een effectief kader voor beleid en bestuur hebben gevormd of zelfs hebben
kunnen vormen, laat staan dat ze ooit de imperiale orthodoxie naar het tweede plan hebben kunnen verWIJzen.
Frederiek Lommen (1969) is drs. in de Cultuur- en Wetenschapsstudies, afstudeerrichting
Politieke Cultuur. Zij is momenteel tijdelijk werkzaam als archiefmedewerker bij Rijkswaterstaat
Maastricht. Daarnaast is ze bezig met het opzetten van een nieuw onderzoek naar de hedendaagse
politieke situatie en ontwikkelingen in de regio Griekenland, Albanië, Macedonië, Bulgarije en
Turkije.
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