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In de periode, die zich uitstrekt van het einde der napoleon#
tische oorlogen tot aan het begin van den wereldoorlog, dat
is: in het tijdvak van den hoogsten bloei der kapitalistische
oeconomie en der burgerlijke cultuur, was het denkbeeld van
den beperkten oorlog algemeen erkend. Beperkt in tijd en
ruimte, beperkt in het offer van geld, menschen en materiaal,
moest de oorlog een middel blijven om, wanneer alle vreed#
zame diplomatieke methoden hadden gefaald, den wil van
den eenen staat tegenover dien van een anderen door te zetten.
Als instrument der leiding van den staat mocht de oorlog
een bepaalde maat niet te boven gaan, want een instrument
moet voor alles gemakkelijk hanteerbaar zijn. Het middel
moest een middel in de hand van den staat blijven, opdat
de leiding van den staat ten allen tijde zich haar vrijheid
van handelen ten opzichte van dit middel zou kunnen voor#
behouden. De staat mocht niet de gevangene van zijn werktuig
worden, het wezen van den staat niet aan de oorlogvoering
worden opgeofferd, noch als haar subject noch als haar object.
Hoe vaak heeft men zich niet in de negentiende eeuw, ter
bevestiging van deze waarheid, op de klassieke formuleering
van Generaal von Clausewitz beroepen, dat de oorlog de
voortzetting is van de politiek met andere middelen. Hoewel
deze formuleering, gelijk wij nog zullen zien, dubbelzinnig
is en ook kan dienen ter rechtvaardiging van een diametraal
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tegenovergestelde werkelijkheid, werd daarin, naar de toen*
malige opvatting, de voorrang van de diplomatie boven de
strategie, van den vrede boven den oorlog tot uitdrukking
gebracht. Ja, men ging nog een stap verder en las er het
beginsel in, dat de oorlog rekening moest houden met de
belangen van den vrede en het geestelijke, sociale en oecono*
mische, in één woord het metapolitieke leven zoo weinig
mogelijk in zijn normalen gang mocht storen.
Begrijpelijkerwijze ging met deze gedachte van den be*
perkten oorlog de voorstelling gepaard, dat oorlogstoestand
en vredestoestand scherp van elkaar moesten worden af*
gebakend. Zoo weinig eenstemmigheid als er bestond met
betrekking tot de vraag of het eenmaal mogelijk zou zijn,
ja of het zelfs maar wenschelijk zou zijn van oorlog af te
zien, — zoo zeer was men het eens, dat de oorlog noch door
zijn voorbereiding noch door zijn nawerking nadeelig voor
den vrede mocht zijn. En omdat de strakheid van de staats*
en volkenrechtelijke afbakening van vrede en oorlog overeen*
stemde met de scherpte van de afbakening in de werkelijkheid,
vergat men in de beperking een probleem te zien, of wel men
hield die voor een vraag van uitsluitend politiek*juridisch
belang.
Pas de na 1914 beginnende ontwikkeling van den oorlog
tot een industrie* en materiaal*krijg, tegen welks onafzienbare
gevolgen verstandige lieden hadden gewaarschuwd, veranderde
de verhouding van oorlog en vrede radicaal. Gedurende het
thans achter ons liggende interim van twintig jaar geraakte
een groot deel van de mogendheden in een toestand van
toenemende vrede*loosheid, waarin de gewone afbakening
van diplomatieke en militaire actie zinloos werd. Natuurlijk
zijn de dichtst voor de hand liggende oorzaken daarvan die
van politiekeii aard: de verscherping van het nationalisme
door de vermeerdering van het aantal zelfstandige staten in
Europa, door het feit van de macht en de ideologie van het
communisme, door de ontevredenheid over de nieuwe grenzen.
Gevechten van vrijcorpsen en particuliere legers, gewapende
conflicten tusschen staten met of zonder oorlogsverklaring,
militaire acties onder verschillend mom, burgeroorlogen van
een politiek karakter, dat half binnenlandsch half buitenlandsch
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was, grensveranderingen en annexaties langs onbloedigen weg,
in één woord daden van geweld, die tesamen een compleet
spectrum vormen van diplomatiek dreigement tot open ge#
vecht, karakteriseerden dit interim. Moest de uitspraak van
von Clausewitz worden omgekeerd en was de politiek een
instrument van den oorlog geworden? Op deze vraag —
en daarin ligt het probleem, dat ons verontrust —, was een
antwoord niet langer mogelijk. Ook het opnieuw uitbreken
van den oorlog heeft dit antwoord niet mogelijk gemaakt.
De scheiding tusschen politiek en oorlogvoering, die een
werkelijkheid was, welke in eeuwen van burgerlijke ont#
wikkeling haar bestand had gekregen, werd steeds flauwer en
maakte plaats voor een toestand van dubbelzinnigheid, die ook
aan den overgang tot den oorlog iets schemerachtigs geeft.
Een socioloog, die beproeft de oorzaken van dezen toestand
op het spoor te komen, gaat daarbij van twee stellingen uit:
in de eerste plaats zijn deze oorzaken niet van louter macht#
politieken aard; in de tweede plaats moet de bedoelde toe#
stand, hoezeer die ook een in de historie nieuw en eigensoortig
karakter vertoont, toch ook licht werpen op de verhouding
van oorlog en vrede in het algemeen. Slechts de overtuiging,
dat ook maatschappelijke, niet tot het nationale beperkte
krachten hier een rol spelen en een probleem opwerpen, waar#
mede de menschelijke samenleving altijd weer te worstelen
had, rechtvaardigt, dat naast den historicus ook de socioloog
het woord vraagt en de vraag stelt: welke krachten hebben
de grenzen tusschen oorlogs# en vredestoestand, die tot aan
den wereldoorlog voor de handelwijze der groote mogend#
heden vanzelf spraken, zoodanig doen verflauwen, dat zij
nauwelijks meer waarneembaar zijn? En welk uitzicht opent
zich — onafhankelijk van de leidende persoonlijkheden, de
historische opvattingen en de door machtspolitiek ingegeven
doeleinden der strijdende natiën — nu de verhouding van
diplomatie en oorlogvoering veranderd is?
Om met het tijdvak der negentiende eeuw te beginnen, die
den achtergrond vormt van ons onderzoek en voor welke
de verhouding tusschen oorlog en vrede metterdaad een
alternatief karakter droeg: deze periode wist wat vrede was.
Tusschen de hoog ontwikkelde staten bestond een band van
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beproefde elasticiteit, die talrijke gewapende conflicten uit»
hield, ze localiseerde, hun duur beperkte en hun voor geestelijk
en oeconomisch leven schadelijke uitwerkingen na korten tijd
weder tot stilstand bracht. Merkwaardig genoeg, want het
bestaan van dezen nauwen samenhang tusschen de staten viel
samen met een groote mate van politieke instabiliteit, die met
de vorming van de nationale staten Italië en Duitschland en
de industrieele ontwikkeling gegeven was. Door de sprongs*
gewijze toeneming van de grootindustrie met haar snellen aan*
was van de bevolking en de grondige verandering der levens*
wijze was het bloedverlies, dat Europa door de napoleontische
oorlogen had geleden, ongedacht snel hersteld en hadden de
Krimoorlog en de oorlogen, die Duitschland voerde om zijn
nationale eenheid te bereiken, geen ernstige sociale stoornissen
ten gevolge.
Onafhankelijk van de sfeer der machtpolitiek met haar
onvermijdelijke conflicten tusschen de staten vormde zich een
neutrale zone van concurrentie op de wereldmarkt en echte
solidariteit van belangen. Tegenstellingen van niet*politieken
aard, verschil van constitutie en staatsbeschouwing vormden
nauwelijks een bedreiging van de neutraliteit van het oecono*
misch ruilverkeer. Dit oeconomisch liberalisme werd zelfs door
staten gewaarborgd, die zich ten opzichte van de vrijheid van
hun burgers geen beperkingen oplegden. Onder de bescherming
van de burgerlijke vrijheden (van persoon, contract, bedrijf,
meeningsuiting, wetenschap en leer) ontplooide zich het vrije
spel der belangen, een leven bloeide op in en tusschen de
staten, dat niettemin een onpolitiek karakter droeg. Staat en
maatschappij waren duidelijk van elkaar gescheiden en zoolang
industrieele ontwikkelingsmogelijkheden bestonden, zoolang de
zelfstandige prijsregeling van de markt goed functioneerde,
kon het geloof aan de vrede stichtende macht van het vrije
ruilverkeer wortel schieten. Aan dat geloof beantwoordde de
leer van Spencer, den grooten wijsgeer van het victoriaansche
tijdvak, dat de ontwikkelingsgang der menschheid van het tot
oorlog bereide staatswezen leidde naar een gemeenschap in
vrije overeenstemming volgens oeconomische gezichtspunten.
Wat van dit systeem ook moge zijn geworden, niet het minst
door de krachten die het zelf losmaakte, de grootindustrie,
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den groei der massa’s en den terugslag daarvan op maat*
schappij en staat, — deze neutrale zone van ruilverkeer in
en tusschen de staten gaf aan de idee van den vrede een meer
dan enkel juridische beteekenis, nl. een positieven inhoud van
universeel karakter. Dit karakter wordt ook allerminst daar*
door geschaad, dat dit systeem met de belangen en mogelijk*
heden van het British Empire in den toenmaligen tijd bizonder
goed harmonieerde. Was misschien de verwachting, dat vrij*
handel de oeconomische oorzaken van den oorlog uit de
wereld zou kunnen helpen, bedriegelijk, — was de gedachte,
dat oorlogen slechts uit oeconomische oorzaken ontstaan,
verkeerd, — zeker vormde in het bewustzijn van dien tijd
de oeconomische solidariteit de reëele vooronderstelling en
den maatstaf van den vrede onder de volkeren.
Men zou dientengevolge geneigd zijn aan te nemen, dat de
oorlogvoering in de negentiende eeuw zich aan de belangen
van de oeconomie ondergeschikt maakte. Het respect van de
staten voor den vrijen ruilhandel, de opvatting van den krijg
als een instrument van de politiek, de korte oorlogen en hun
betrekkelijk geringe gevolgen voor volksbestaan en volks*
huishouding, — dit alles spreekt daarvoor. Ziet men echter
nauwkeuriger toe — en gij wilt mij reeds hier wel een kleine
historische uitweiding veroorloven — dan blijkt het wonder*
lijkerwijze, dat deze eerbied voor de oeconomie bij de oorlog*
voering niet bestond.
De oorlog van de negentiende eeuw blijft bij de strategie
van Napoleon, die, naar een woord van von Clausewitz,
strategie „in ihrer absoluten Vollkommenheit” is. Met deze
begon de aera van de onbeperkte oorlogvoering met behulp
van alle middelen, onder verwaarloozing van het in de acht*
tiende eeuw gevolgde principe van den optimalen, d. w. z.
tegelijkertijd oeconomisch dragelijksten en militair vrucht*
baarsten legeromvang. Napoleon kon, ja moest van dit be*
ginsel afzien, want hij werd gedreven door twee nieuwe
krachten: de concrete macht van de revolutionaire massa en
de ideëele macht van het nationale gevoel. Hij blijft tot aan
het einde toe trouw aan de door de revolutie geschapen
beginselen van onvoorwaardelijke onderschikking van de oeco*
nomie en de verzorging van leger en bevolking aan de
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belangen der militaire operaties. Zooals onder Wallenstein
in den Dertigjarigen Oorlog verplaatst men den oorlog naar
de landen, waar buit te maken is, volgens bet principe van
den roofbouw ten koste van eigen of vijandelijke krachten.
Dit zoogenaamde systeem van „oorlogvoeren zonder maga#
zijnen” heeft echter, in tegenstelling tot de strijdwijze van den
Dertigjarigen Oorlog, een versnelling van het tempo tot gevolg.
Napoleon stuurt steeds op een beslissenden slag aan om van
de zorg voor de verpleging ontslagen te zijn, en bewerkt
daarmede tevens expansie van de revolutionaire gedachte. Hij
kan dat doen, omdat sedert de achttiende eeuw de staten
zich steviger georganiseerd en meer gecentraliseerd hebben.
Daarmede is het besef van veiligheid bij de bevolkingen toe#
genomen, maar de staat zelf kwetsbaarder geworden. Bezetting
van het vijandelijk bestuurscentrum beteekent afsnoering van
de vijandelijke bronnen van tegenstand. Daarbij mag men
natuurlijk niet vergeten, dat de materieele condities van de
napoleontische oorlogvoering dezelfde waren als die van de
zeventiende eeuw.
Maar is het gebrek aan begrip voor het nauwe verband
tusschen strategie en oeconomie de oorzaak geweest van
Napoleons nederlaag in den strijd tegen Engeland, —hoe is
het dan mogelijk, dat in een zoo beslist oeconomisch denkende
periode als de negentiende eeuw zijn onbeperkte oorlogvoering
tot aan den wereldoorlog toe tot voorbeeld kon strekken?
Drie oorzaken kunnen wij hiervoor vinden. In de eerste
plaats worden de geweldige verliezen aan goed en bloed
van deze oorlogvoering ruimschoots opgewogen door de
moderne industrieele ontwikkeling, zoodat geen periode van
verarming het stralende beeld van den genialen veldheer
verduisterde. In de tweede plaats beantwoordde de groote
stijl van zijn operaties over verre afstanden en over groote
gebieden aan de nieuwe verkeersmogelijkheden van spoorweg,
auto, vliegtuig, telegraaf, telefoon; ja, men kan zeggen, dat
de napoleontische oorlogvoering daarom als het ware vroeg.
En ten slotte — en dit is wellicht de belangrijkste oorzaak —
beantwoordde de oorlog gevoerd door een geëmancipeerd
leger, door van alle zorgen van niet#militairen aard ontslagen
strategen, geheel aan de structuur van den liberalen staat
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met zijn scheiding van politieke en oeconomische sfeer. Wat
in het begin alleen mogelijk was door de revolutionaire massa
en het ontwakende nationale besef, — namelijk het opgeven
van een oorlogvoering, die er voor zorgt in den rug steeds
oeconomisch gedekt te zijn, — wordt in den loop der negen*
tiende eeuw steeds meer vanzelfsprekend door de toenemende
mechanizeering der industrie, van het verkeer en van den
berichtendienst. Deze ontslaat de oorlogsleiding van de boeien
eener regionale, aan kleine gebieden gebonden proviandeering.
Zonder „magazijnen” oorlog te voeren levert geen moeilijk*
heden meer op. Techniek en de expansie van het oeconomisch
leven geven aan de strategie de vrijheid en maken de leger*
leiding autonoom.
Tengevolge van een schijnbaar onbeperkte toeneming van
oeconomische en technische mogelijkheden geraakte de strategie
in den wereldoorlog wederom in de banden van het civiele
leven. Twee factoren, de mechanizeering van de essentiëele
oorlogsmiddelen en de algemeene dienstplicht, bewerkten, dat
de scheiding tusschen de militaire en de civiele werkzaamheid
verdween. De mechanizeering van de middelen ligt in de lijn
van den algemeenen industrieelen vooruitgang. De algemeene
dienstplicht, een product van de napoleontische periode en
oorspronkelijk een defensieve maatregel tegen de revolutio*
naire massalegers, ligt in de lijn van de algemeene democrati*
zeering. Volksleger en technische oorlog bewerken, dat de
afmetingen van de strategische operaties tot in het reusachtige
worden vergroot, maar beperken de bewegingsvrijheid van
den strateeg.
Wat in 1914 slechts weinigen konden verwachten: de onder*
gang van den oorlog naar zuiver militairen maatstaf door
den ongebonden groei van zijn middelen, werd zeer spoedig
werkelijkheid. De oorlog verstarde door zijn afmetingen op
begrensd terrein en werd een stellingskrijg, hij verloor de
speelruimte voor strategische vrijheid van operatie en trachtte
een doorbraak te bereiken door het nieuwe type van den
materiaalslag. De eischen daarvan veranderden den krijg in
een strijd der industrieën, die een beslissing met strategische
middelen vervangen moest. Daarmede eindigt de periode van
den oorlog van napoleontischen stempel, die zich had bevrijd
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van alle niet#militaire overwegingen. De beslissing is den
strategen door de industrie uit handen genomen.
En inderdaad kent de geschiedenis, naast de omwenteling,
die door de uitvinding der vuurwapenen werd teweeggebracht,
geen meer ingrijpende verandering: van den militairen oorlog
van de soldaten onder aanvoering van strategen naar den
technischen oorlog van de machines onder aanvoering van
ingenieurs en oeconomen, dus naar den oeconomischen en
materiaaloorlog. De exorbitante eischen, die deze medebracht,
hebben den overgang van de vredes# naar de oorlogshuis#
houding noodzakelijk gemaakt en daarmede de oeconomie,
het oude domein van den vrede, aan de belangen van toe#
komstige oorlogvoering onderworpen.
Deze ontwikkeling gaf in alle staten den stoot tot een
principieele herziening van de verhouding tusschen niet#
militaire en militaire capaciteit, tusschen industrieel en soldatesk
vermogen, een herziening noodig om den strateeg zijn vrijheid
weer te verzekeren. Kan de legerleiding niet meer, gelijk in
de negentiende eeuw, haar oorlogen voeren met de over#
schotten van een zich gestadig uitbreidend oeconomisch leven,
raakt aan den anderen kant de klassieke strategie bekneld in
de mechanizeering, dan moet de staat deze gevaren trachten
weg te nemen om de hanteerbaarheid van zijn instrument,
waarmee hij zijn souvereiniteit kracht bij wil zetten, te waar#
borgen. Hij moet zorgen, dat midden in den vrede de industrie
gereed is voor het geval van oorlog. Hij moet de financiering,
met opoffering van de klassieke opvattingen, onder controle
stellen en het geheele technische apparaat, inclusief die be#
drijven, die schijnbaar ver van het oorlogsdoel afliggen, als
wetenschappelijke laboratoria, klinieken, zelfs ook de organen
der openbare meening, en zoo voort, minstens potentieel den
strateeg ter beschikking stellen. In één woord: de moderne
groote mogendheid moet rekenen met den totalen oorlog en
staat dientengevolge ook dan, wanneer ze geen agressieve
bedoelingen heeft, zij het dan misschien in geringen omvang,
onder de wet van de totale mobilisatie.
De laatste oorlog stond allen als een waarschuwing voor
oogen. Wanneer werkelijk materieele dingen op het spel staan,
dan beteekent een oorlog tusschen concurrenten immers slechts,
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dat de beslissing over de macht gezocht wordt op een terrein,
dat niet behoort tot dat van de concurrentie. Wordt echter
het wapen tot een getransformeerd industrieproduct, dan
strijdt ten slotte slechts kapitaal tegen kapitaal, evenals tevoren
in den vrede, alleen onder opoffering van de substantie. Daar
dezelfde grens, die in den vreedzamen concurrentiestrijd geldt,
wanneer de overwinning tenminste nog een oeconomisch succes
zal zijn, natuurlijk ook van kracht is bij de inspanning van
krachten in den oeconomischen oorlog, is deze soort „oeco*
nomische oorlog” maximaal onoeconomisch. Alle productie*
krachten omzetten met het oog op het oorlogsdoel, beteekent:
datgene opofferen wat men verzekeren wil; beteekent: den
vrede zijn reëele basis, zijn eigen waarde ontnemen. Want de
totale oorlog werpt op alle levensterreinen zijn schaduw vooruit.
Feitelijk was reeds de laatste oorlog niet meer te betalen
uit de overschotten van de industrie. Zelfs bij een voortduren
van de abnormale industrieele ontwikkeling, die de negen*
tiende eeuw zich zag voltrekken, zou het niet mogelijk geweest
zijn de schuldenlast met ontzien van de kapitaalsubstantie te
delgen. Maar het liep met die abnormale uitzettingsmogelijk*
heden van het oeconomisch leven op zijn eind. Het kapitalisme
bereikte overal zijn grenzen, de atypische toeneming van de
bevolking in Europa nam een aanmerkelijk langzamer tempo
aan. Het was niet langer een conjunctuurcrisis, maar een
structuurcrisis, die het oeconomisch leven verlamde. Twee
ontwikkelingslijnen ontmoetten dus elkander: de onmogelijk*
heid den totalen oorlog te doen dragen door een financiering
en industrie, die aan de klassieke opvatting van rentabiliteit
beantwoordt — en het stationair worden van de kapitalistische
oeconomie. En waar reeds de voorbereiding van het civiele
leven op de mogelijkheid van een totalen oorlog de opheffing
der grenzen tusschen oorlog en vrede beteekent „midden in
vredestijd” — grenzen, die tevens staat en maatschappij scheiden,
— daar heeft de oeconomische crisis hetzelfde gevolg, want
zij dwingt den staat de volkshuishouding geheel voor zijn
rekening te nemen, of althans te ondersteunen.
Geen staat kan rustig toezien bij toenemende werkloosheid,
bij het bankroet van groote industrieën met als gevolg de los*
lating van niet meer te beheerschen menschenmassa’s. Hij
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moet ze weer aan het werk brengen en wordt zoodoende tot
den grootsten werkgever en afnemer. De aandeelhouders*
functie, die de staat in de negentiende eeuw ten opzichte van
het bedrijfsleven had en waarbij hij zich in zekeren zin tot
de dividenden kon beperken, die de industrie uitkeerde, ver*
andert in een controleerende functie, in een toestand van
interventie, van het ovememen van verliezen en directe finan*
ciering door het geven van opdrachten. Staatssfeer en burger*
lijk oeconomische sfeer beginnen door elkaar te loopen, en
het hangt thans, behalve van de reëele hulpbronnen en van
de mogelijkheid tot aanpassing van industrie en handel, in
laatste instantie van de politieke beslissing af of een staat
vasthoudt aan het beginsel der liberale oeconomie, dan wel
dit opgeeft ten bate van een totalitair principe, zij het
’t fascistische of het communistische. In ieder geval dringt
wat als steunactie begonnen was, ten slotte tot opheffing van
den vrijen handel, tot „Planwirtschaft”, en de bureaucrati*
zeering dreigt van kooplieden ambtenaren te maken.
Zelfs wanneer voor de groote openbare werken niet in de
eerste plaats de ontwikkeling van een machtige oorlogsindustrie,
die sterke arbeidersmassa’s kan binden, in aanmerking kwam,
— zelfs wanneer geen revolutionaire tendenzen, geen politieke
doeleinden tot agressie dreven, zou deze toestand nog de
opheffing van de normale verhouding tusschen oorlog en
vrede en het binnentreden in een toestand van vrede*loosheid
beteekenen. Want het gansche civiele leven tusschen de staten
en in de staten, staat, voorzoover het zich überhaupt nog
ontwikkelen kan, in het schemerlicht van den potentiel de
guerre, van de totale mobilisatie. De tegenstelling tusschen
burger en soldaat lost zich op. Een nieuw type ontstaat, welks
functie noch ondubbelzinnig militair, noch eenvoudig vreed*
zaam is. De vorming van paramilitaire milities, een veiligheids*
maatregel tegen sociale troebelen, is in dit verband karak*
teristiek. Geen beroep kan zich onttrekken aan het onderzoek
van zijn beteekenis in een mogelijken oorlog. De tegenstelling
tusschen burger en soldaat verdwijnt echter ook in omgekeerde
richting. Door de technische complicatie van de wapenen doen
zich het type en de geest van den vakarbeider veel sterker
gelden in het leger dan vroeger. En met de enorme toeneming
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van het gedeelte der bevolking, dat thuis voor het front moet
werken, valt ook de laatste grens tusschen combattanten en
non*combattanten weg; het „Volk in Waffen’ is geworden
tot een volk*als*wapen. Zooals door het vliegwapen het begrip
van het „oorlogstooneel” zijn oude beteekenis heeft verloren
en de tegenstelling tusschen oorlogsgebied en het achterland
relatief is geworden, wordt thans ook de militair*politieke en
oorlogsrechtelijke differentiatie tusschen gebieden, actiën, per*
sonen, die voor den oorlog van belang zijn of die dit niet
zijn, ja zelfs de geheiligde differentiatie tusschen mannen en
vrouwen ten opzichte van den oorlog, twijfelachtig.
Beproeft men zich dit gansche complex van factoren voor
oogen te stellen, die de grenzen tusschen oorlog en vrede
hebben doen verflauwen, dan moet men voorzichtig zijn in
de schatting van de beteekenis daarvan voor de politieke
ontwikkeling. De neiging tot totaliteit, die de scheiding tusschen
staat en maatschappij, tusschen oorlogs* en vredesoeconomie
opheft, beteekent niet hetzelfde als oorlog noch ook als een
der vormen van den totalitairen staat, die wij kennen. Deze
neiging maakte inderdaad zoowel het een als het ander
mogelijk, zij had — en heeft — tot beide veelvuldige en nauwe
betrekkingen, maar zij dwong noch tot een bepaalden staats*
vorm noch tot een bepaalde politieke beslissing. Ook de
parlementaire democratieën moesten hun houding tegenover
dit complex bepalen en wegen zoeken om het eerwaardig
beginsel van scheiding der machten, waarop de beschaving
der moderne wereld berust, in overeenstemming te brengen
met de eischen van de totale oorlogvoering en de crisis van
het kapitalisme.
Niemand kan voorspellen welk van de verschillende ant*
woorden, die de onderscheiden staatssystemen hebben gegeven,
op den duur zal blijken de langste geldigheid te bezitten.
De voorstelling, dat de één*partij*staat de ideale vorm zou zijn
voor een totale en permanente mobilisatie, omdat hij immers
in den grond niet anders is noch zijn wil dan een anticipatie
van den oorlog in vredestijd, is niet juist. Het Plus aan beslist*
heid der leiding, aan forschheid van samenbinding van alle
krachten tot één doel, en aan snelheid van handelen, wordt
slechts bereikt ten koste van zeer elementaire behoeften aan
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vrijheid, door een sterke propaganda, d. w. z. slechts ten koste
van een Minus aan den psychologischen kant. Intensieve
training kan voor snelle actie een beslissende voorsprong
beteekenen, maar oorlogen, die lang duren, hebben onver»
bruikte reserves noodig en een duidelijke voorstelling van
den vrede, voor welken men strijdt.
De eerste vraag, geachte aanwezigen, — welke sociale
krachten aan de verhouding tusschen oorlogs» en vredes»
toestand de duidelijkheid en de ondubbelzinnigheid hebben
ontnomen, die de negentiende eeuw in dit opzicht kenmerkten,
is in hoofdzaak beantwoord. De drie factoren, die deze ver»
houding in den tijd van de groote burgerlijke expansie be»
heerschten: kapitalisme, nationalisme, militarisme, bepalen ook
den huidigen toestand. Zij doen dit weliswaar niet langer
in hun vroegeren vorm, waarin zij de volkeren in hun opgang
dienden. Thans zijn zij problematisch geworden; het kapi»
talisme door het verval van het oeconomisch leven in de
gansche wereld; het nationalisme door de onmogelijkheid om
de tegenstellingen tusschen de volken te vereffenen door de
vorming van nationale staten; het militarisme door de tech»
nische ontwikkeling van het „Volk in Waffen” tot volk»als»
wapen. Burger en soldaat, oeconomie en staat bewegen zich
niet langer in zoo scherp van elkander gescheiden ruimten als
vroeger. De nivelleerende macht van de democratizeering, die
het karakter van den staat als overheid verzwakt, de volks»
souvereiniteit versterkt en de oude grenzen tusschen de
standen verwisselt voor de hoogst mogelijke sociale doel»
matigheid, heeft tot de verdoezeling der scheiding niet minder
bijgedragen dan het ontstaan van de moderne massa. Den
doorslag bij de verandering van de verhouding tusschen oorlog
en vrede geeft echter in dit krachtenveld het tegelijkertijd op»
treden van twee ontwikkelingen, waarvan de eene den oorlog,
de andere den vrede zijn karakter ontneemt: de mechanizeering
der wapenen met haar eischen aan wetenschap, industrie, be»
drijfsleven en volksorganisatie midden in vredestijd, en —
om het met een slagwoord te zeggen: de crisis van het
kapitalisme.
En nu de tweede vraag: welke perspectieven, die niet
14

nationaal beperkt zijn en die niet samenhangen met traditie
en machtsdoeleinden der staten, opent de veranderde ver*
houding tusschen diplomatie en oorlogvoering? Aan deze
vraag denkt men gewoonlijk niet. En toch is zij, daar de
verhouding, die ons bezig houdt, twee kanten heeft, in zekeren
zin de keerzijde der medaille. De vrede is, onder de wet
van de totale mobilisatie, d. w. z. met het oog op gewapend
conflict, van zijn vroeger karakter beroofd. In plaats van den
vrede kwam vrededoosheid. M.aar wat is de uitwerking van
het verlies van den vrede op de oorlogvoering? Welke in*
vloeden ondergaat deze van de perspectieven, die verbonden
zijn met de verminderde duidelijkheid van de grens tusschen
oorlogs* en vredestoestand?
,
Dit is geen vraag aan de toekomst, maar naar de consequen*
ties. Niemand kan profeteeren hoe in de eeuw der totale
oorlogvoering een krijg werkelijk zal worden gevoerd. Waar
het historische dingen betreft, kan men niets voorspellen,
het allerminst bij die, welke van den beginne onder de
bizondere heerschappij van Fortuna stonden. Geen nog zoo
nauwkeurige berekening kan den krijgsgod wegcijferen. Onze
vraag heeft dus niet betrekking op datgene wat komen kan,
niet op het tooneelstuk, dat de geschiedenis, op de basis
van den totalen oorlog, zal opvoeren. Doch wel raakt zij de
perspectieven, die hij ontsluit, en zijn consequenties, in zoo*
verre zij de verhouding tot den vrede in het algemeen aangaan.
Gaan wij ervan uit, dat de ervaring van den laatsten oorlog
en de bezinning op den omvang van den inzet van alle
middelen dwingen tot een oorlogvoering, waarbij politieke,
oeconomische, technische en militaire factoren harmonisch
samenwerken. De periode van de geëmancipeerde strategie, die
zich slechts naar militaire gezichtspunten richt, is voorbij. In
de conceptie van den totalen oorlog ligt derhalve niet alleen
een ontbindend, doch ook een bindend element. De zuiver
militaire, wij mogen wel zeggen: van het maatschappelijk
geheel uit gezien, particuliere oorlog van de negentiende eeuw
beperkte zich ten opzichte van de maatschappij. Dat bleek
echter slechts schijn, toen de groei van de oeconomische met
den groei van de militaire middelen niet langer gelijken tred
kon houden. Deze oorlog ontpopte zich als een in werkelijk*
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heid van alle boeien ontslagen krijg. De totale oorlog echter
beperkt zich niét ten opzichte van de maatschappij (tenminste
voor zoo ver tegenover den staat nog een vrije maatschappij
te vinden is); maar hij wordt juist door zijn grenzenloosheid
gedwongen in de lijst van zijn totaalplan de militaire actie
in overeenstemming te brengen met het sociale geheel, de
mogelijkheden en krachten daarvan. Hij is in wezen een ge*
bonden oorlog.
Deze gebondenheid aan het totaalplan beteekent geen terug*
keer tot de beginselen van den optimalen legeromvang en de
oeconomische oorlogvoering in den zin van de achttiende
eeuw. Tegenwoordig rekent de staat met een industrie, die
leeft van een zich voortdurend vernieuwende techniek, van
een gedynamizeerde markt, die berekend is op achterhaling
der bestaande omstandigheden door nieuwe uitvindingen.
Tegenwoordig is de oorlogvoering belast met het voortdurend
risico, dat nieuwe wapenen het beschikbare materiaal krachte*
loos maken. Tegenwoordig wordt ook elk niet*militair bedrijf
in de oorlogvoering ingeschakeld. De gebondenheid kan dus
niet tot uitdrukking komen in een kunstmatige zelfbeperking
der militaire actie met het oog op het burgerlijk leven en even*
min streven naar een evenwichtstoestand, waarin de werk*
zaamheid van den staat tusschen oorlog en vrede zou kunnen
worden verdeeld. Dit evenwicht moet veeleer bereikt worden
op elk levensgebied zelf, d. w. z. de bewegelijkheid, soepelheid
en de mogelijkheid tot oogenblikkelijke omschakeling moeten
op alle gebieden worden verhoogd.
Hoe deze taak kan worden vervuld, is een vraag op zich*
zelf. De beantwoording daarvan door den totalitairen en
autoritairen staat is in ieder geval niet de eenige. Maar zeker
is, dat alle mogelijk te geven antwoorden de tendentie gemeen
zullen hebben om den dwang en de suprematie der zuiver
militaire actie losser te maken, de leiding van den staat niet
uit te leveren aan de eenzijdige logica van den strateeg. De
voor de negentiende eeuw zoo bijzonder karakteristieke span*
ningen en conflicten tusschen staatsman en veldheer, tusschen
diplomatie en oorlogvoering zal men ondervangen door het
totaal*plan van de politieke actie. D. w. z., dat de oorlog*
voering een diplomatiek karakter krijgt in dezelfde mate,
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waarin de diplomatie op oorlogvoering begint te gelijken.
Men zal er zich op toeleggen het langzame en moeizame
tempo zoowel van het op gang komen als van het beëindigen
van veldtochten te versnellen, zooals men er ook op uit is om
juridisch het contrast tusschen oorlog en vrede te verzachten
door een oorlogsverklaring achterwege te laten of den reeds
bestaanden oorlogstoestand niet als zoodanig te erkennen.
Met dit alles is niet gezegd, dat, wanneer het geval er toe
ligt, niet eventueel vernietigende slagen zullen worden uit*
gedeeld, waarvan wij ons nauwelijks een voorstelling kunnen
maken. De mogelijkheid der toepassing van bacteriën of van
gas hangt dreigend boven de volken. Maar de vrees voor de
onafzienbare gevolgen, zoowel stoffelijk als geestelijk,
niet
in de laatste plaats ook de vrees voor de vernietiging van de
laatste resten van een ridderlijke oorlogvoering door nauwelijks
meer in bedwang te houden wapenen dwingt ons tot de
grootste voorzichtigheid. Het besef, dat wij, dank zij de
vindingrijke natuurwetenschap, over mogelijkheden beschikken,
welke de gansche cultuur en de groote massa van haar
dragers aan een onzekere toekomst overleveren, werkt on*
getwijfeld temperend in op de toepassing van die mogelijk*
heden. Want allen weten, dat oorlog zonder genade en zonder
beperking thans de volken treft in hun naakte bestaan en —
zij het op een zeer hoog wetenschappelijk niveau — den toe*
stand doet terugkeeren van de vrijstaten der Oudheid of van
de voorgeschiedenis, waarin overwinning de volledige ver*
nietiging van het volk beteekende.
In dit perspectief gezien wordt het in den ban doen van
den oorlog als een middel van nationale politiek, — afgezien
daarvan, dat deze in het Kellog*verdrag voor de eerste maal
werd uitgesproken — een moreele kracht tot afweer van den
eersten rang, een realiteit, waarmede thans alle staten moeten
rekenen. De oeconomische, technische en menschelijke dis*
proportie van de beschikbare oorlogsmiddelen heeft den af*
schuw van den oorlog, vergeleken met de negentiende eeuw,
ongetwijfeld versterkt en legt daarmede aan de staten be*
perkingen op, die in den strijd om het moreele alibi evenzeer
tot uitdrukking komen als in de oorlogvoering zelf.
Oorlogen met zulke perspectieven staan niet in den dienst
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der doeleinden terwille waarvan zij ontketend werden. Het
gaat daarin om grootere dingen, om de vragen van het
werkelijk bestaan der volkeren, vragen, die niet met grond,
stoffen, volksgroepen of grensdemarcaties kunnen worden
beantwoord. Bij deze oorlogen staan wereldvisies op het spel,
d. w. z. dat zij gevoerd worden niet ter wille van een of
anderen vrede, maar ter wille van den waren vrede. Daarom
ligt over den totalen oorlog de schaduw van een gansche
geschiedenis van teleurgestelde verwachting, dat deze ware,
d. i. metapolitieke vrede had kunnen worden verwezenlijkt
door democratizeering van de constituties, door vrijhandel
of door socialisme. Weliswaar zijn deze verwachtingen niet
„weerlegd”; — de geschiedenis „weerlegt” nooit iets. Maar de
eenvoudige ervaring, dat democratie en volkenbond, vrij.
handel en socialisme niet vanzelf pacificatie brengen, maar
macht noodig hebben, overmacht van een op den vrede ge.
richten wil, — deze eenvoudige ervaring heeft tijdens het
interim van de laatste twintig jaar de hoop op de bereik,
baarheid van een meer als politieken vrede in discrediet
gebracht. Zeker, het was slechts een hoop, — maar „wo
Hoffnung ist, wachst das Rettende auch”. De teleurstelling,
dat de fundamenten, waarop men meende een vrede te kunnen
vestigen, die sterker zou zijn dan ieder politiek evenwicht,
wankel gebleken waren, — deze teleurstelling vormt den
achtergrond van de veranderde verhouding tusschen oorlog
en vrede.
Geachte Toehoorders, ik beproefde u een merkwaardig
probleem te schilderen, een probleem, dat niet alleen weten,
schappelijke belangstelling verdient, maar ons zelf onmiddel.
lijk raakt. Ten einde het nog eenmaal als geheel te kunnen
overzien, zij het mij geoorloofd de diepten van den historischen
achtergrond, waartegen het zich afteekent, nog scherper te
doen uitkomen. Wij leggen hiertoe beslag op de hulp van
een historicus, Friedrich Meinecke, die in zijn boek „Die
Idee der Staatsrason” dezelfde vraag ontmoet heeft.
Altijd, zoo zegt hij, heeft het oude spel van de rationeele
belangenpolitiek en machtsexpansie afgehangen van de mid.
delen, welke de sociale, oeconomische en technische tijds.
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toestand ter beschikking stelde. Men kan daarbij drie perioden
onderscheiden: vooreerst die van het opkomende absolutisme
tot ongeveer het midden van de zeventiende eeuw; in de
tweede plaats de periode van het gerijpte absolutisme tot aan
de Fransche Revolutie, en ten derde die van de opkomende
moderne nationale staten tot aan het einde der negentiende
eeuw. Alle drie perioden hebben gemeen, dat zij een over*
wegend agrarische basis hebben, naast stedelijke handel en
bedrijf. Pas in de derde periode beginnen de laatste te ver*
anderen in industrialisme.
In de eerste periode van den feodalen agrarischen staat was
de staat naar buiten en naar binnen relatief zwak. Oorlogen
met kleine, moeizaam bijeengebrachte legers van huursoldaten
brachten zelden doorslaande beslissingen. Daarom liep de
oorlog om zoo te zeggen in den vrede door; vandaar de
merkwaardige verschijnselen in de zestiende en zeventiende
eeuw van wapenstilstanden van verscheiden jaren, samen*
zweringen met oppositioneele elementen in het andere land
midden in vredestijd, vijandelijkheden zonder oorlogsverkla*
ring en zonder afbreking van de diplomatieke betrekkingen,
— in één woord: vrede*loosheid. De oorlog smeulde verder
tijdens den vrede, het openlijk conflict echter duldde velerlei
vreedzaam verkeer; over de geheele linie geringere veiligheid
en niet de minste moreele beperking bij het voeren van den
strijd om de macht. Even karakteristiek als de figuur van
Machiavelli aan het begin van dit tijdvak, is die van Hugo
Grotius aan het einde daarvan. De vredexloosheid van de
periode berust op de zwakheid van de machtsmiddelen.
Met de invoering van de staande legers, de overwinning
van den tegenstand van het feodale klassebesef en de mercan*
tilistische oeconomische politiek groeien de machtsmiddelen
van den staat. De inwendige veiligheid en orde nemen toe,
de verdeeling van arbeid tusschen beroepslegers en vreed*
zame onderdanen wordt strenger. De machtspolitieke afstand
tusschen de staten wordt grooter en met de versterking van de
middelen groeit de bezorgdheid voor het prestige, de grootte
van de risico’s en dienovereenkomstig, althans schijnbaar, de
gebondenheid aan gesloten verdragen. Oorlog en vrede gaan
met meer beslistheid hun eigen weg. De burger moet het zoo
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min mogelijk merken, dat de landsheer oorlog voert. De
strategie tracht den bloedigen slag te vervangen door de
onbloedige manoeuvre. Staat» en krijgskunde verleenen aan
den oorlog iets van de kleur van den vrede. Maar dit zuinige
realisme beantwoordt toch ook aan het feit, dat de machts*
middelen van de achttiende eeuw aan zeer bepaalde grenzen
gebonden waren.
Door de sociale omwenteling van den revolutietijd en de
massaslegers van den algemeenen dienstplicht ontstonden on*
vermoede machtpolitieke mogelijkheden. Oorlog en vrede
raakten weder door elkaar, evenals in de eerste periode,
alleen binnen veel grootere dimensies. En wanneer wij ze in
de Restauratie*periode na den val van Napoleon wederom
uiteen zien gaan, dan komt dat niet slechts, zooals Meinecke
zegt, omdat de regeeringen bang waren voor de daemonische
machten der diepte, welker ontketening men eenmaal had
ervaren, maar ook door het wereldhistorische novum van het
kapitalisme en de progessieve techniek. Zoo konden korte
onderwerpingsoorlogen, in plaats van uitputtingsoorlogen van
langen adem, regel worden en trad tegenover den intensiever
geworden krijg een intensiever vrede.
Maar daarbij is het niet gebleven. De machtsmiddelen groei»»
den aan en de wrijvingsvlakken namen toe in aantal. De
toenemende samensmelting van kapitalisme, nationalisme en
militairisme deed den gemechanizeerden oorlog der volks*
massa ontstaan. In plaats van de verzachting van de militaire
spanning tusschen de staten, die men als resultaat der demo*
cratizeering had verwacht, moest men thans het nieuwe gevaar
van een nationalistische en oorlogzuchtige opzweeping der
massa constateeren. Bovendien schiep het kapitalisme nieuwe
oorlogsdoeleinden in de gebieden van oeconomische expansie
en verhoogde het gevaar, dat elk conflict tusschen groote
mogendheden tot een wereldoorlog wordt.
Op deze situatie is de totale oorlog het antwoord. Was in
de eerste periode van de nieuwere geschiedenis de zwakheid
van de machtsmiddelen oorzaak, dat oorlog en vrede dooreen*
liepen, thans in het begin van haar vierde periode brengt de
overgroote kracht van de politieke machtsmiddelen hetzelfde
resultaat teweeg. Alleen paart zich thans aan het element van
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dubbelzinnigheid en vrede*loosheid dat van planmatigen, oeco*
nomischen opzet, dat in de achttiende eeuw, in het tijdvak van
het gerijpte absolutisme, zijn eersten opbloei had beleefd.
Onze tijd, de verschrikkingen, die in haar hand gegeven zijn,
onderkennende, staat onder de wet van een daemonische syn*
these van de elementen der afgeloopen perioden, van plan*
matigheid en vrede*loosheid.
Mijne Heeven Bestuursleden der Stichting Sociologisch Instia
tuut te Groningen,
Mijne Heeren Curatoren van dezen Leerstoel,
Dat de Stichting Sociologisch Instituut te Groningen, in
het leven geroepen door mannen zoowel uit de praktijk als
uit de wetenschap en bedoeld als een schakel tusschen Aca*
demie en het openbare leven, het initiatief heeft genomen een
bijzonderen leerstoel voor Sociologie aan deze Universiteit op
te richten, zal met voldoening worden begroet door een ieder,
aan wien de ontwikkeling van dit vak ter harte gaat. De steeds
ingewikkelder sociale verhoudingen eischen een sociale weten*
schap, die van nut is voor de praktijk. Zonder echter zich
blind te staren op problemen van uitsluitend practisch karakter
dient de socioloog zich te verheffen tot de vrijheid van
theoretische beschouwingen. Daarvoor kan hij zich op het
goede voorbeeld van de exacte natuurwetenschappen be*
roepen. Juist daardoor zijn zij voor de praktijk van beteekenis
geworden, dat zij een schijnbaar nutteloozen graad van ab*
stractie konden bereiken. Deze gedachte hebt Gij, mijne
Heeren, tot uitdrukking gebracht, doordat geleerden en prac*
tici samen het curatorschap van dezen leerstoel op zich hebben
genomen. Dat gij mij het nieuwe ambt hebt opgedragen, ver*
plicht mij tot grooten dank. Ik hoop bij de vervulling van
mijn taak op Uw raad te mogen rekenen.
Mijne Heeren Curatoren dezer Universiteit,
Het plan tot stichting van eenen bijzonderen leerstoel voor
Sociologie heeft vanaf het begin Uw welwillend interesse
en, ook bij de bekrachtiging mijner aanstelling door de
Kroon, Uw steun genoten. Mag ik mijn dank aan U met de
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dankzegging aan den nu aftredenden Secretaris van Uw
College verbinden, die destijds de functie van secretaris van
onze stichting op zich heeft genomen.
Mijne Heeren Professoren der Juridische Faculteit,
Het is mij een groote eer in Uwe faculteit, waarmede ik
sedert een jaar reeds als privaatdocent verbonden ben geweest,
een bijzonderen leerstoel te mogen aanvaarden. De waar*
deering, die hieruit blijkt, stel ik des te meer op prijs, omdat
ik hierdoor mijn vak dat wettelijk is vermeld onder de vakken
Uwer Faculteit, nu ook werkelijk onder die vakken zie ver*
tegenwoordigd, die in het nauwste verband staan met het
sociale leven.
Eene schoone traditie aan de Nederlandsche Universiteiten
veroorlooft mij vanaf deze plaats mijn persoonlijken dank te
betuigen aan allen, die mij in zoo rijke mate in den loop van
de jaren van hun vriendschap metterdaad hebben doen blijken.
Zij hebben het mij mogelijk gemaakt, de moeilijkheden te
overwinnen, voor welke zich een geleerde geplaatst ziet, die
plotseling van zijn werkkring beroofd wordt. Het zij mij
vergund van allen slechts den naam van hem te noemen, met
wien mij een meer dan vijftienjarige vriendschap verbindt
Aan het initiatief van Buytendijk heb ik het te danken, dat ik
hier in Groningen werkzaam kan zijn.
Dames en Heeren Studenten,
Gesteund eerst door de Literaire, later ook door de Juri*
dische Faculteit heb ik in de laatste jaren getracht Uwe
belangstelling voor de problemen der Philosophische An*
thropologie en Sociologie te wekken. U hebt mij niet teleur*
gesteld.
Ik hoop, dat het ook in de toekomst zoo blijven zal. Als
ik een wensch mag uiten, dan is het deze, dat Uwe actieve
medewerking moge toenemen, die voor de voorbereiding tot
Uw beroep niet minder belangrijk zal kunnen zijn dan voor
den vooruitgang van de wetenschap der sociologie.
Ik heb gezegd.
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Hoewel de oorlogsgeschiedenis allang wist duidelijk te maken, dat
,oorlog en oorlogvoeren** iets is, dat in den loop der tijden varieert en,
evenals het zijn stempel op een tijdvak drukt, ook zelf weer in zijn inner'
lijke structuur van maatschappij, oeconomie, techniek en geestelijke
opvattingen afhangt, valt van dit inzicht, wat de sociologie van den
oorlog aangaat, nog bitter weinig te bespeuren. Zelfs het veel omvattende
boek van S. R. Steinmetz, Soziologie des Krieges, 2. Auflage 1927, houdt
niet rekening. En toch heeft F. Meinecke in het laatste hoofd*
stuk van zijn „Die Idee der Staatsrason” reeds in 1924 de juiste manier
laten zien, waarop de vraag moet gesteld worden. De fundamenteele
verhouding tusschen oorlog en vrede (d. w. z. tusschen oorlogvoeren,
diplomatie, oeconomie, buitenlandsche en binnenlandsche politiek in
hun correlaties) moet als het ware de leidraad zijn, om de sociologische
problemen van den oorlog te kunnen benaderen. Iedere oorlog wordt
behalve door de concepties van direct strategischen aard (in den ruim*
sten zin van het woord, dien wij tegenwoordig weer beginnen te be*
grijpen) bepaald door de opvatting van vrede, d. w. z. een geheel van
sociale verhoudingen, die als normaal worden beschouwd. Hiervoor —
en voor de juiste beoordeeling van de specifieke verschijnselen van een
bepaalden oorlog — is een inzicht in de verhouding tusschen staat en
maatschappij (of hun historische aequivalenten) ten opzichte van de
effectieve en de bereikbare macht (het machtspotentiaal) absoluut nood*
zakelijk.
In dit geval moesten wij ons tot het essentiëele beperken. Zoo zijn
niet alleen de politieke oorzaken, welke aan de verandering van de
verhouding tusschen oorlog en vrede hebben meegewerkt, buiten be*
schouwing gebleven, ook de daarmee samenhangende perspectieven van
staats* en volkenrechtelijken aard konden niet nader worden besproken
(b.v. vraagstuk van het imperialisme). Toch zou het tot de taak eener
sociologie van den tegenwoordigen oorlog behooren de zeer uiteen*
loopende wegen na te gaan, langs welke de totaliteitsgedachte in de ver*
schillende staten tot stand komt om dan hun heele politieke techniek te
veranderen. Het begrip „potentiel de guerre” b.v. heeft primair een
polemische bedoeling en hoort thuis in de ontwapeningspolitiek van de
geallieerden tegenover Duitschland. Zoo komen de paramilitaire formaties
in Sowjet*Rusland uit een andere politieke „strategie” voort dan in
Italië of later weer in het Derde Rijk enz. De rijkdom van aspecten in
de verhouding tusschen oorlog en vrede zal men het best kunnen
begrijpen door zich te verdiepen in de moderne „wehrwissenschafdiche”
literatuur. Wij noemen als enkele voorbeelden: A. Caspary, Wirtschaftsstrategie und Kriegführung, Berlin 1932, W. Jost, Die wehrpolitische
Revolution des Nationalsozialismus, Hamburg 1936, E. Ludendorff, Der
totale Krieg, München 1935, J. Schmidt, Wirtschaftliche Mobilmachung,
Potsdam 1935, P. Schmitthenner, Politik und Kriegführung, 1938; in*
structief voor de problemen der „erweiterten Strategie” H. Rauschning,
Die Revolution des Nihilismus (inz. II, Kap. 2), 1938. Verder voor den
samenhang tusschen oeconomie en oorlogvoering A. Zischka, Wissen■ schaft bricht Monopole, en J. M. Romein, Grondstoffen en politiek, 1936.
Wat de belangrijke iuridische zijde van het probleem betreft zie men
C. Schmitt, Inter pacem et bellum nihil medium, Ztschr. der Akad. f.
Deutsches Recht, Jg. 6, No. 18, 1939. E. Hambro, Neo-Neutrality, Rev.
Int. de la Théorie du droit I, 4. 1939.
Prof. G. van der Leeuw, die de vertaling op zich heeft genomen, mag
ik ook hier mijn hartelijken dank betuigen.
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