CONFORM PRAEADVIES')
Ontwapening is nimmer een vredeswaarborg. Ontwapening is niet: twee volken gelijkelijk sterk of gelijkelijk weerloos maken, maar, juist omgekeerd, het
eene volk sterker maken dan het ander: beide terugdrijven op de kracht die zij zonder bewapening bezitten. Een ontwapend Duitschland is machtiger dan
een ontwapende negerstaat; een ontwapend industrieland (Duitschland) machtiger dan een ontwapend
landbouwland (Frankrijk). Industrie is potentieele
oorlogsindustrie. Hiermede bezit Duitschland ,,een
industrieel monster-apparaat, dat in een handomdraai
voor oorlogsdoeleinden gereed is." (Aug. Cuypers)
Ontwapenen v'il dus onmiddellijk zeggen: den wil
i) Nog voor zeer kort kon dit artikeltje heeten (en heette
het inderdaad) ,,Ongelegen Actualiteit". Nog voor
zeer kort behoefde het geen verwondering te baren dat dit
artikeltje kon geweigerd worden (en inderdaad geweigerd
werd) door het uitgesproken roode orgaan ,,Kroniek van
Hcdendaagsche Kunst en Kultuur". Nog voor zeer kort infecteerde alles wat hier rood was Europa met een geest van
defaitisme, pacifisme, ontwapening etc. (en mocht dit geen
sterveling verdacht voorkomen, ook al was Rusland reeds
jdren en jdren dik en druk bewapend). Nu Duitschland, een
minder naïef werktuig in handen der zwaarbewapende
Sowjet-Unie, zich opnieuw bewapende, en dit minstens met
evenveel recht a2s het vrede-lievende Rusland, roept plotseling alles wat rood is om een sterke weermacht. Het zij
zoo. Mochten Ol1Zê vrienden van geene zijde nu echter óók
nog wat toegankelijker worden voor de a r g u m e n t e li van
dit betoog. Maakte eertijds hun standpunt een revisie noodzakelijk, thans is het hun argumentatie die een fundamenteele herziening behoeft.
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van den (natuurlijk) sterkste opleggen aan den (natuurlijk) zwakste. — Maar welk volk, dat zichzelf
eerbiedigt, zal zich tegen dien wil (de dreigende
rechtsverkrachting) van den sterkste niet verzetten ?
En waarmede anders dan met dat tégenwicht, dat
hem de gelijke van den ander maakt: bewapening en
bondgenooten ? — Men berekent hiermede geen
oorlogskansen, doch vredeskansen.
Ontwapenen i s trouwens niet ontwapenen. Men kan
een volk wel zijn be-wapening ontnemen, men kan
het alleen niet (en nooit) zijn gevaarli,jkst wapen ontnemen: zijn (technisch) oorlogsintellect. Als de
volkeren zouden ontwapenen, zouden zij zich onmiddellijk bezinnen op middelen om eventueel weer
zoo snel mogelijk be-wapend te zijn, op middelen die
het snelst een eventueelen tegenstander onschade.lij k
maken. A c h t e r de scliermen (in de laboratoria en
studie-centrales) rust men zich even doeltreffend uit
als er v o o r (en het minst controleerbaar) ; zónder
wapenen even gevaarli,jk als mét wapenen. Niets is
naïever en fataler dan met geen ,,eventueelen" tegenstander rekening te houden. En niets ontnuchterender
dan de illusie, dat een ,,moreele ontwapening" het
dreigement der materieele bewapening zou overbodig
maken.
,,Een ontwapeningsovereenkomst niet Rusland ? Het is
practisch onmogelijk contrOle uit te oefenen op de
oorlogstoebereidselen in dat onmetelijk Euraziatische
gebied. Het is bovendien waanzin te gelóóven in een
overeenkomst. Wanneer moraal en rechtsopvatting
van twee contractanten niet identiek zijn, dan rust
elke overeenkomst op drijfzand. Zoodra de wind
van het mvsticisme der wereldrevolutie, Ruslands
nieuwste vorm van imperialisme, zou opsteken,
zouden wij weggevaagd worden in een vaal en vormloos einde." (August Cuypers. Aristo, II, 4-5)
u
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Vredeswaarborg is bewapening: weerbaarheid. Dit
lijkt onchristelijk, onmensehelijk en gewetenloos, ten
deele omdat het ,,wapcIltLlig" zoo monsterachtig werd.
Dat de wapenen zoo zijn als ze werden is een (onvermij delijk) gevolg van de technische vooruitgang (en
van de achteruitgang van het christelijk geweten).
Een onchristelijk of onrechtvaardig aanvaller zal zich
erop bezinnen en zich ervan bediénen, en degene die
zich wil verdedigen moCt zich ervan bedienen
(anders hocft hij zich niet te verdedigen), cn zal, er
zich dus eveneens op moetcn bezinnen.
JIcn acht een gas-oorlog en een bacteriën-oorlog zoo
monsterachtig Ómdat wcerlooze burgers er aan gaan.
Maar een mogendheid die met geweren en kanonnen
een xveerlooze inlandsche bevolking uitmoordt (of
met opium of alcohol r"ernietigt) handelt minstens
éven beestachtig — ook al zijn dan niet de ,,eigen
burgers" de dupe. In het ergste geval krijgcn we alleen
maar onze trekj es thuis. En genadeloos. — De middeleeuwsche. gewoonte om een stad te blokkeeren en verdediging pliis burgers te laten uithongeren is niet
zooveel minder gewetenloos als een industriestad
(potentieclc verdediging) plus burgers uit te gassen
jhet"een trouwens niet zoo verbijsterend eenvoudig
schi,j"nt als de ontwapenaars suggereeren).
Als wij weten: dat mi uit een hinderlaag met een
revolver overvallen kunnen worden, steken wij een
revolver bjj ons. Het is schandelijk iemand vanuit een
]]inde.rlaa6 en van r'crre neer te schieten; het is niét
schandelijÏc zich iiit de rcrte op cleze.lfde wijze te verdedigen, — zelfs niet om düi en aldiis aanvallcr te
zjjn. Een steenen knots moge een menschelijker wapen
schi,jnen dan het gifgas (omdat er dan kans is op een
gevecht van man tegen man), maar in den steenentjjdperk-oorlog was de bedoeling natuurlijk ook: om
met die steenen knots iemand onverhoeds van
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achteren den schedel te verpletteren. Nu kan men wel
zeggen, dat zulks niet fair is, maar als dc een dit niet
doet, doet de ander het. Met die mogelijkheid is men
v e rpli c h t rekening te houden, en dat rekening
houden beteeke.nt: een dergelijke overval voorkomen
door het zelf te doen. Dat is nu eenmaal de sinistere
logica van den sinistcren oorlog. En het is een beetje
infantiel een christelijke of menschelijker wijze van
strijden te verlangen in oorlogstijd als men niet eens
christelijk of menschelijk wil leven in vredestij d.
Overigens moge het vaststaan, dat morecl-hoogstaande
volken bi,j een gewapend conflict (als dit onvermijdelijk is geworden) van het gebruik van bepaalde
wapenen afzien, maar laten we ons voorloopig'
(steeds?) over deze ,,onkreukbaarheid" geen al te
groote illusies maken. Een technische vooruitgang kan
men niet ongedaan maken; men kan wel (min of
meer) dc achteruitgang van het mcnsehelijk gervetcn
keeren. Niet bewapening of ontwapcning beslist
over hct karakter van een toekomstig conflict, doch
alleen het waarachtig herstel (niet op papier) van dit
geweten. — En dat is dan meteen nóg een vredes. waarborg. Doch géén waarborg voor ,,een eeuwigc
vrede der menschheid" (hoe prettig hij sommigen
ook toeschijnt).
De idéé fixe der ontwapening berust h e ele m a a l
ni é t op het geloof in de (toekomstige) ,,goedheid"
van den mensch, maar allereerst en allerfeitelijkst op
een voor de menschheid allerverachtclij kstc o n m a c h t. Op de onmacht n.l. den ,,gevaarlijken", den
altijd, den eeuwig ,,gevaarlijken" mensch ook maar
eenigszins in n e rlij k naar een moreel beginsel te
richten. Men ontneemt hem zijn w a p e n omdat men
innerlijk geen schijn van macht meer over hem heeft.
Het is dit allerlaatste v e r v a I (der menschheid)
waaruit, mét de idéé fixe der ontwapening, reeds
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zoovele ,,constructieve" ideologieën zijn te voorschijn
gekomen — zonder eenig effect natuurlijk!
De onverschilligheid voor dc weerloosheid van een
volk berust vervolgens ook op de omstandigheid, dat
er, in de huidige samenleving, niets meer is, dat het
y e r d e di g e n wÓÓrd schijnt. Maar zoodra men aan
den o p b o u w van een gemeenschap deelneemt, zoodra men weer begrijpt wilt deze opbouw eischt, inhoudt (aan adel, aan offers, aan strijd, aan jarenlange, geslachtcnlange en moeizame inspanning), dan
beseft men eveneens, dat men deze schepping niet
weerloos prijsgeeft; dan beseft men de redeljjkheid
en de pracht van den wil: deze schepping te omgeven
met het fonkelend en grimmig dreigement eener afdoende bewapening (ter zee, te land, in de lucht).
Als dit het recht is van Stalin, dan is dit (minstens
genomen) evenzeer het recht van Mussolini. De kreet
om ontwapening is niet alleen de kreet der machteloosheid, maar ook de kreet van volken die niet meer
bOuwen : de kreet der beschamendste a rm o e d c.
Ns wij strijden voor een nieuw leven, dan strijden
wij tcvens voor een a f d o e n d e verdédiging viin dat
leven; en dit tegenin alle benevelde ideologismen, en
tegenin al degenen die behing hebben bij een weerloos Europa.
Wie dat zijn?
Wel, mijne heeren, dat zijn (dat waren I) de heeren
der Sowjet-Unie.
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