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Eén notitie om de aandacht te bepalen. Op 2 februari 1943 capituleerde het Zesde
Leger van de Wehrmacht onder leiding van generaal-veldmaarschalk Friedrich
Paulus bij Stalingrad na een maandenlange bittere strijd tegen de Sovjettroepen.
Meer dan 200.000 Duitse soldaten sneuvelden; 99.000 werden krijgsgevangen
gemaakt, slechts 6000 keerden levend terug uit Rusland.
De ‘Völkischer Beobachter’ van 4 februari typeerde de zware nederlaag als een
heldendood van de soldaten en schreef ‘Sie starben, damit Deutschland lebe’ (blz.
151). Anders was de zienswijze van de Kreisauer Kreis (de KrKr).
Kreisauer Kreis

Kreisau was de naam van een plaatsje in de Duitse regio Silezië, die na de
nederlaag van Duitsland overging in Poolse handen. Kreisau ging weer Krzyzowa
heten. In het kasteel van Kreisau kwam tijdens Wereldoorlog II een aantal
vooraanstaande Duitsers samen om, dikwijls moeizaam, te discussiëren over een
bevrijd Duitsland, lees: een Duitsland zonder Hitler. De deelnemers van de KrKr
reflecteerden over de vraag hoe de kernbeginselen van het socialisme – solidariteit
– en het liberalisme – individuele verantwoordelijkheid – samen konden worden
bewaard en weer konden worden gehonoreerd (blz. 115).1
Helmuth James Graf von Moltke (1907-1945) en Peter Graf Yorck von Wartenburg (1904-1944), beiden afkomstig uit aanzienlijke Pruisische families, beiden
jurist en actief in het verzet, waren de toonaangevende voormannen van de KrKr.
Zij werden omringd door een intieme kring van circa 20 personen, onder wie
onder anderen de politicus Carlo Mierendorff, de pedagoog Adolf Reichwein, de
journalist Theo Haubach (hij bedacht de naam Kreisauer Kreis), de priester Alfred
Delp S.J, de jurist en econoom Horst von Einsiedel, de gevangenispastor Harald
Poelchau, de staatsrecht- en economie-expert Otto Heinrich von der Gablenz, de
Schwabische kerkdiplomaat Eugen Gerstenmaier.
De leden van de KrKr kwamen tijdens de oorlog verschillende malen samen, niet
alleen in Kreisau maar ook in Klein-Öls, Gross-Behnitz en Berlijn, in de regel in
een afgeschermde omgeving. Al voor hun eerste bijeenkomt had Moltke een tekst,
‘die kleinen Gemeinschaften’, geschreven waarin hij een lans brak voor persoonlijke verantwoordelijkheid als basis voor een nieuw denken over democratie. Om
een indruk te krijgen het volgende citaat uit die tekst:
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Andere kringen, die bijvoorbeeld rond Carl Friedrich Goerdeler, dachten vanuit een sterke staat, een
Obrigkeitsstaat.
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‘Tegenover de grote gemeenschap zal slechts hij het juiste verantwoordelijkheidsgevoel
hebben die in kleinere gemeenschappen in een of andere vorm meedraagt aan de verantwoordelijkheid’.

Pro-actief balde Moltke zijn vuist tegen ‘de centralistische, door grootheidswaanzin geleide nationaalsocialistische staat met zijn Volksgemeinschaft’. Hij
werkte dit thema uit in de tekst Ausgangslage, Ziele und Aufgaben, die op de
stichtingsbijeenkomst van 24 april 1941 als basisdocument werd goedgekeurd
door de deelnemers van de KrKr. Moltke en de zijnen maakten komaf met de
natiestaat en pleitten voor een overkoepelende Europese staat. ‘Duitsland zou niet
langer meer aanspraak kunnen en mogen maken op de hegemonie in Europa’ (blz.
115-116, 119-120).
Daarnaast kwamen belangrijke documenten voort uit drie grote Kreisauer
Tagungen (Pinksteren 1942 / 1, oktober 1942 / 2 en Pinksteren 1943 / 3):
ad 1) Het onderwerp van de eerste bijeenkomst, gehouden van 22 tot 25 mei 1942,
betrof de relatie kerk en staat en de richtlijnen over scholen en universiteiten. De
KrKr aanvaardde in het christendom ‘de meest waardevolle krachten voor de
religieus-morele vernieuwing van het volk, voor de overwinning op haat en leugen, voor de wederopbouw van het Avondland en voor het vreedzame samenwerken van de volkeren’.
ad 2) De tweede Kreisauer Tagung vond plaats op 18 oktober 1942 en verdiepte
zich in twee grote thema’s: de opbouw van de staat en het economische leven. Bij
het eerste thema lag de nadruk op zelfbestuur en op politieke wilsvorming in voor
een burger overzichtelijk blijvende structuren.
Wel keerde in het debat het Reich terug als ‘die oberste Führungsmacht des
deutschen Volkes’. De opbouw van onderaf moest de eenheid ervan verzekeren
evenals de integratie in de gemeenschap van de Europese volken. De economie
diende zich te laten leiden door het principe van geordende concurrentie en van
zelfbestuur van de deelstaten.
ad 3) De derde Kreisauer Tagung van 14 juni 1943 boog zich over de buitenlandse
politiek, in het bijzonder die met betrekking tot het economisch beleid. De
nationaalsocialisten streefden naar een politiek van autarkie, waarbij Hitler
hamerde op het uitbreiden van Lebensraum om op de been te blijven en stand te
houden in een vijandige wereld.
De KrKr vond daarentegen dat niet slechts Duitsland maar heel Europa moest
deelnemen aan de globale handel, zodat zij zouden integreren in een
‘economische vredesordening van de wereld’. Daarom moest de economie
worden bevrijd van de ‘beperkingen’ die haar gewoonlijk waren opgelegd door
de natiestaat (blz. 121-122).
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Het belangrijkste document van de drie Tagungen was echter de ‘Grundsätze für
die Neuordnung’ van 9 augustus 1943. De eerste zin is meteen cruciaal:
‘De regering van het Duitse Rijk ziet in het christendom de basis voor de morele en religieuze vernieuwing van ons volk, voor de overwinning op haat en leugen, voor de
nieuwe opbouw van de Europese volkerengemeenschap’
Blz. 116blz

Daarnaast werden reeds behandelde kwesties nog eens belicht: het herstel van de
rechtsstaat, de waardigheid van de menselijke persoon (Cf. het eerste artikel van
het Grundgesetz, de grondwet van de Bondsrepubliek: ‘Die Würde des Menschen
ist unantastbar’),2 de opbouw van het Reich op basis van zelfbestuur, het
onmisbare engagement van de twee grote christelijke kerken bij de vormgeving
van het openbare leven, de wederopbouw van de economie in een geordend
systeem, waarbij de staat zorgt voor aansturing van arbeid en werk (Noem het de
voorafspiegeling van de Soziale Marktwirtschaft, de sociale markteconomie, het
Rijnlandmodel jaren later in het jargon van Bonn).
Zowel in documenten als memoranda van de KrKr was de communis opinio dat
Hitler, om de catastrofe in Europa nog enigszins af te wenden, zo snel mogelijk
ten val moest worden gebracht. Zij die in Duitsland naar dat doel streefden waren
geïnspireerd door de christelijke oppositie. Dit verwoordde advocaat en diplomaat
Adam von Trott zu Solz (1909-1944) in zijn memorandum van eind april 1942:
‘Het militante christendom in de breedste zin is de enige ongebroken verzetskern binnen
de nazistraat en heeft nu invloedrijke contacten met groepen gevormd die tot nu toe onverschillig hebben gestaan tegenover de Kerk en religie’.

Trott zu Solz deed een beroep op solidariteit en eerlijkheid in het buitenland
jegens die krachten in Duitsland die ‘voortdurend tegen het nihilisme en zijn
nationaalsocialistische gedaanten hebben gestreden’ (blz. 123).
De Kreisauer Kreis wilde vooral de Britten overtuigen van het feit dat het verzet
in Duitsland sterk was en de nodige steun van buitenaf verdiende. Boegbeeld
Moltke werd op 19 januari 1944 gearresteerd door de Gestapo. Verschillende
samenzweerders sloten zich daarop aan bij de kring rond Goerdeler en Beck.
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Op 20 januari 1942 debatteerden NS-functionarissen in een villa aan de Wannsee in Berlijn onder
voorzitterschap van Reinhard Heydrich over ‘het Joodse vraagstuk’. De conferentie besloot tot de
voltrekking van de Sjoah / de Holocaust, de genocide van de Europese Joden.
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