A rbeidersbew eging en G odsd ienst
Ons vorig artikel „Arbeidersbeweging en Gods
dienst" eindigde met een uiteenzetting over dè be
tekenis van het religieus pacifisme en socialisme.
Hier volgt het slot.
De arbeidersbeweging heeft een geheel ander
principe naar voren gebracht. Zij heeft een ban
gelegd tussen de leden van de klasfee.-heeft de ar
beiders van onderdrukte en onderworpen eenlingen
gemaakt tot een Vast aaneengesloten, als eenheid
lijdende en strijdende groep. Zij heeft daardoor een
geheel andere verantwoordelijkheid en een ander
bewustzijn -geschapen, waarbij niet het individu
maar de gemeenschap van vakbond, partij of klasse
uitgangspunt is. Zeker spelen ook hier nog indivi
duele moed en karaktersterkte een grote rol, maar
alleen, wanneer zij in verband staan met het lijden
en strijden van de klasse.
Het optreden van Karl Liebknecht en Rosa
Luxemburg zal altijd als lichtend, voorbeeld staan.
M aar dit is niet slechts een gevolg van hun moed
en opofferingsgezindheid, maar vooral van- het
feit, dat deze werden aangewend als deel van de
algemene klassebeweging.
Hier schuilt het grote onderscheid tussen de
„vooruitstrevende" religieuzen en de revolutionnaifen. De religieuzeü worden gfedragen door hun
Christelijk beginsel, hun gedragingen richffen zich

naar een vast code, naar een veronderstelde Abso
lute W aarheid .Deze Absolute W aarhefd wordt
geacht verheven te zijn boven al het klem-menseliike gedoe, moet dus in alle omstandigheden wor
den opgevolgd. Z o komt b.v de consequent reli
gieuze ertoe, te weigeren geweld te gebruiken, ook
wanneer dit geweld wordt aangewend door de on
derdrukten en zich richt tegen. de uitbuiters. Op
duizend en een manieren scheidt hij zich van het
handelen van de klasse, dat niet gericht wordt door
abstracte geboden, maar door materiële verhoudin
gen. Zo komt de religieuze onvermijdelijk tot het
punt waarop zijn geloof reactionnair werkt, omdat
het star is en zich niet aan de werkelijke verhou
dingen kan aanpassen.
Het hier gezegde is geen pleidooi voor opportu
nisme. Het houdt niet in. dat opvattingen van ogen-,
blik tot ogenblik moeten worden herzien. Het houdt
stellig niét in dat principes in moeilijke ogenblikken
behoren te worden prijsgegeven. Het gaat er echter
om, of deze principes worden afgeleid uit een
abstract beginsel, of uit het werkelijke leven. Dit
werkelijke leven dwingt ons te strijden voor de
opheffing vad de uitbu^jngsmaatschappij. dwingt
ons ook tot het organiseren van onze saamhorig
heid en macht als onderworpen, maar j-eyolutionnaire klasse. Deze grondprincipes moeten stellig
niet worden verwaarloosd < # verwrongen.- zoals
door de officiële beweging is gedaan. Z e moeten

worden gehandhaafd door alle moeilijkheden en
nederlagen heen.
,
.
De arbeidersbeweging is in wezen on-Christelijk.
Het Christendom, dat uitgaat van de individuele
zelfvervolmaking, verheft daarmee h et kapitaU*ook tot
tisch grondprincipe „ieder voor zichzelf
grondslag van de „hogere moraal . In de arbei
dersbeweging „staat als hoogste principe de solida
riteit. De arbeidersbeweging heeft geen behoefte
aan heiligen, maar aan kameraden. De figuur van
Christus, het symbool der ibdividuele vervolma
king verliest zijn betekenis. Als nieuw symbool
treedt Spartacus, herignerlng aan de opstand der
slaven in Rome. die hun strijdende eenheid tot het
laatste toe wisten te bewaren.
W aar de arbeiden strijden, raken de principes
van het Christendom op de achtergrond en worden
vervangen door die van het klassebelang en de
klassesolidariteit. Slechts wanneer de strijd der ar
beiders wordt afgebroken en de arbeidersklasse versplinterd. komt de religie weer naar voren. Dit is
het geval geweest in de oude arbeidersbeweging.
M et het verbreken van de strijdeenheid. door de
ontaarding van partijen en vakbonden tot ofganen
van een leidersapparaat, is de godsdienst in de,
socialistische arbeidersbeweging weer doorgedrongen. Deze heeft daardoor bewezen geen ar-,
beiders-BEWEGING meer te zijn. W an t slechts
daar. waar het gemeenschappelijke revolutionnaire
doel verloren is gegaan, kan de mens zijn doel weer
gaan zoeken in Christelijke religieuze principes.
Daarom zal. wanneer eens de revolutionnaire,
actie weer om zich heen gaat grijpen, de godsdienst]
wegsmeltea uit de harten en hoofden der mensen.
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internationale credietw aardigheid van het
land na, door herstel en versterking van
het z.g. nationaal vermogen. Z ij tracht de
kapitaalsbelegging te richten op zodanige
w ijzt, d a t die delen van het bedrijfsleven
w orden versterkt, die wenselijk worden
geacht, en de belegging'te belemmeren, of
te voorkomen, in die bedrijfstakken, w aar
d a t niet wenselijk w ordt geacht. M aar bij
D e nieuwe zittingsperiode van de S ta het uitspreken door een regering van haar d at ^lles spreekt de wil d er machtigen in
plannen. A dders gezegd, ^de plannen die het buitenland op krachtige wijze mee. D at
in de richting van onze idee ontwikkelen ter hand ten-G eneraal — de T w eede én E erste
leiding van hun organisaties.
moeten nemen. Het een behoeft het ander niet uit Kamer — is door het uitspreken van de
voorgelegd
worden, zijn niet zozeer de dit alles ook de arbeiders betreft, zij, die
Voorts is er dan nog een deel. dat weliswaar
te
sluiten.
Troonrede in de verenigde zitting van die plannen meer van de regering, als wel de de w aar arbeidskracht aanbieden, spreekt
tot andere organisatie- en strijdvormen wil kom «,
W e menen hiermede dat we de vraag van on
doch zich nog niet ten volle bewust is van de
lijn w aarlangs een regering moet gaan, wil vanzelf. H e t geheel betekent dus, d at ook
lezer zo volledig mogelijk beantwoord hebben en Kamers op de tf&ditionele derde Dinsdag
Onze berichtgeving over de Haagse tramstaking
juistheid van ons standpunt. Men zou kunnen
zij in het internationale, economische en de arbeidskracht w ordt beheerst. H e t loontevens aangetoond- hoe onvolledig fcijn vraag in in September aangevangen. Direct daarna
heeft datgene bewerkstelligd, wat we ook bewust
spreken van een overgangsvorm tussen de vakbe
peil w ordt gericht èn de levensstandaard
feite is. Hij stelt zijn vraag zo' simpel, stellingname lis door de minister van Financiën de serie
politieke verkeer mee kunnen komen.
wilden bewerkstelligen n.l. dat men met ons het
weging en ons standpunt. E n het is logisch, dat
tegen de vakbeweging,'maar vergeet daarbij echter
door
prijspeil, distributie enz. eveneens.
conflict , op de voet volgde, het verloop bediscusW
ij
stellèn
de
kw
estie
niet
slechts
uit
wetsontwerpen aangeboden, die de finan
dergelijke vormen bestaan en ontstaan.
.
W e lk systeem daarbij w o rd t gevolgd,
sieerde en met ons de lessen er uit trok. Lezers • Neem nu b.v. de O.V.B. W e behoeven zeker ' de tussen- en overgangsvormen van die vakbewe ciële plannen yan de regering voor het jaar
theoretische
overwegingen.
H
et
is
voor
de
ging, en het zou naar onze mening van heel wemig
hebben er ons over geschreven, hun* dank betuigd
angt a f van de doelmatigheid. Immers,
niet te herhalen met hoeveel reserve we tegen
arbeiders dringende noodzaak de werke hhangt
realisme getuigen, wanneer we aan deze overgangs 1949 bekend maken. O ver het algemeen
- voor de duidelijkheid van het verslag en hun in
over deze organisatie staan en het in October
d
at systeem moet passen in het algemeen
vormen
met
onze
neus
in
de
wind
voorbij
gingen,
spreekt men daarbij over de millioenen lijke verhoudingen in het politieke leven
stemming betuigd met de conclusies, welke wij uit
plaats vindende congres van deze organisatie, zou
zouden doen alsof ze niet bestonden of vereen
aanvaarde plan. D e distributie w ordt daardeze staking trokken. Men was i e t eens met onze
te
leren
onderkennen.
Z
o
d
ra
zij
immers
wel eens beslissend kunnen blijken te zijn voor de
nota,
daarmede
doelende
op
de
no
ta
die
zelvigden met de vormen van vakbeweging waar*
to t de oplossing van alle vraagstukken te komen,
bepaling van ons verdere standpunt. Voorshands
aan deze wijze van denken toe zijn, kun bij de laatste tijd als minder
aan ze ontsproten. Tegen de vakbeweging nemen jdeze w etsontw erpen begeleidt en die als
critiek en over de wegen, die wij aangaven om
hebben we hier nog te maken met een organisatie,
nen zij ook het zuiver propagandistische schouwd.
we
dus
zonder
meer
stelling
evenals
we
stellinfl
:n
toelichting
daarvan
zijn
te
beschoutot concentratie van de arbeidersmacht in de bedie tendenzen vertoont zich in de richting van ons
W an n eer wi; in dit verband in verschil
Jemen
tegen
de
oude
vakbewegingstendenzen
ia
» drijven. P e vraag werd daarbij gesteld, hoe de
Z o moet men dus uit T roonrede en karakter'doorzien van geestdriftig of pes
standpunt te ontwikkelen. Hier zijn arbeide.s bljlende artikelen van de laatste tijd de aan
de nieuw ontstane of nog te ontstane vormen vafl
schrijver dacht over het vraagstuk „vakorgani ►een, die inderdaad op het standpunt staan dat zij
simistisch
gestem
de
beschouwingen
ip
pers
leze
w
etsontw
erpen
een
indruk
.kunnen
arbeidersorganisatie. Spartacus vormt echter r
satie'' en of we nu niet van mening waren, dat in
zich op de grondslag van de bedrijven zullen moe
rijgen over de komende regeringspoliuek. en voor radio met betrekking to t vorsten dacht er op hebben gevestigd, d at er' een
politieke groepering geen céntralistlsche politie
Spartacus propaganda moest worden gemaakt voor
wijziging is gekomen in de politiek van de
ien verenigen en dat de nieuwe organisatie van
partij.
Dit
is
nu
weer
het
grote
principiële
ver—
,o w as dat van ouds. M aar deze gedachte huis, regering en regeer-m ethoden.
het opzeggen van het lidmaatschap daarvan. Hier
de arbeidersklasse gekenmerkt zal moeten worden
N ederlandse regering, d an hebben wij
met
zo
goed
als
alle
politieke
groeperingen
of
Intussen
blijft
daarbij
T
roonrede
en
dan ook zeker in belangrijke mate „vermede raakt deze lezer zeker een probleem aan. . door nieuwe vormen van strijd. Alweer toegege
tijen. Vanzelfsprekend dus, dat nien van Spart*
daarm ede willen vaststellen, d at hier, zoals
waarover we het niet alleen nog niet met elkander
millioenennota
in
zoverre
voor
de
arbeiders
ven. dat niet alle arbeiders in die O.V.B. op dit
id
erd”.
Immers
w
as
in
het
verleden
de
cus dus ook geen uitspraak zal kunnen verwach'**
eens zijn, döch waarover ook het laatste woord
standpunt staan. Dat het ook weer een betrekkelijk
laat en dus zijn regering, principieel het belangrijk, d at zij zich kunnen afvragen: ook in andere W est-E uropese landen, als
als „de O tV.B. heeft zich ontwikkeld in de Hjn ’
niet gesproken of geschreven is.
kleine kern betreft en dat het standpunt van die
een
doodgewone
ordinaire
vakorganisatie,
„ W a t is men dit ja ar met ons van plan”. gevolg van de A m erikaanse druk, een
>ogste' politieke gezag. Buiten de staatsEen medaille heeft altijd twee zijden, een voorkleine kern slechts tot op zekere hoogte parallel
leden en geestverwanten van Spartacus dienen
M
aar daarbij zullen pij de werkelijke rol einde gekomen is aan, al of niet staats
en een keerzijde. De voorzijde van die medaille
renzen w aren andere staten, m aar ook
pan onze opvating loopt. Het neemt echter toch
lid
van
die
O.V.B.
te
bedanken.
'
mag misschien mooier zijn of meer in onze smaak
niet weg. dat we hier te maken hebben met ar
ieze w aren op hun gebied hoogste gezag van de z.g. m achtsdragers duidelijker zien, socialistische plannen om het nationale
Mocht de ontwikkeling in de O.V.B. deze ri
vallen, we hebben niettemin toch altijd met de
beiders, die voor onze idee ontvankelijk zijn en
zij allen hadden, als het 'e r op aan en begrijpen, dat deze toch eigenlijk ook kapitalistische economische leven te rich
ting uit gaaneen we voegen er aan toe dat 1»
keerzijde rekening te honden, daar voor- en keer
derhalve heben we er dus vo or te zorgen dat we
ons ten zeerste zou spijten, dan nog zal men e
ram, niets met elkander uitstaande. W el niet veel mee^ zijn dan de dienstbaren a#n ten op eigen onafhankelijk^kapitalirtische
zijde samen de medaille vormen. N u moet men ons
er bij zijn. Dat we met deze arbeiders prateh, hen
dergelijke oproep tevergeefs in Spartacus zoekniet misverstaan wanneer wij, zoals in» ons artikel
tfden
er verdragen gesloten tussen de de werkelijke economische en politieke wederopbouw. Amerika heeft bij zijn
wijzen op het foutieve in hun organisatie en dat het
M arshall-plannen duidelijk te kennen ge
over de Haagse tramstaking. schrijven dat de enige • in de strijd niet in de allereerste plaats zaak is ‘ Zou Spartacus dit gaan doen. d^n zou zij b
-•schillende staten, m aar die konden al- wereldm acht-bezittenden.
geven zelf de gedachte vanxhet jelfdoen niet
weg om tot bevrijding van de arbeiders te komen
geven, dat zijn economische methoden die
eigen organisatie (O.V.B.) maar de organisatie
Een
tweede
punt
w
aarop
wij
de
a
a
n

:n
in
volkomen
gelijkheid
vrijwillig
worgrepen te hebben. Dan zou zij zelf Inderdaad *
ligt in de machtsvorming in de bedrijven. Dus te
van de arbeidersklasse .te versterken, wat nog niet
___! _ L . J j l C n l . n a n n n
W/C*
.
~
ding
willen
gaan
geven.
Neen,
in
dit
fceval
zal
m
dacht willen vestigen is, d at deze gewij-, nen te w orden gevolgd, althans bevorderd
sn aangegaan. V oor zover die verdragen
bereikt wordt, door loutere versterking van de Zeker onze critiek. kunnen dezen, dan .zullen
«
•lijkheid en zuilen dus overal
zigde internationale verhoudingen, m achts m oeten worden.
'desverdragen
w
aren,
na
een
oorlogsO.V.B. Dat deze O.V.B. hoogstens kan fungeren
zeker aantonen, dat we niet meer te maken
N
ationale
plannen
kunnen
in
d
at
ver
aenheid
als propaganda-apparaat, als motor in de komen
— ------------------ ------ te'. baat nemen dit
riode, w as ook die principiële vrijwillig- verhoudingen in het economische leven, ér
ben met een organisatievorm van onderop
Sm dec. de arbeiders-klasse te propageren want
de strijd, doch dat de strijd-organisatie opgeboowd
id vaak wel van bedenkelijke aard. toe hebben geleid, d a t de sta at des ondanks bond zeker geen staatssocialistische plan
van bovenaf gedirigeerd, het dan aan hèt nuc
willèrf we werkelijk propagandist zijn. .dan zullen
zal dienen te worden ta de bedrijven tezamen met
denken van de lezer overlatende of hij na oi
laar in het. algemeen kon toch nog wel, • de indruk vestigt, m ächtiger dan ooit te nen zijn. Die illusie diende in de aller
we; fcrveral moeten zijn w aar arbeiders bijeen zijn,_ de anders- en niet-georganiseerden.
uiteenzetting zich nog in- zo’n organisatie zou tw
eerste plaats dqjpr allen die Amerikaanse
die voor onze idee ontvankelijk zijn. En qp zijn
ig net
uscuc léven
icvcu van wc
m u- zijn. Z ij Sepaalt er zich nu, w at h a a r finan»lang
het econum
economische
de lanDit kaïi je alleen doen wanneer Je zelf ook in
gevoelen. En om reeds bij voorbaat op- ot aa
we meteen bij het punt, waarop onze lezer doelt.
die O.V.B. bent. E n ,n u willen we ook weer niet
hulp nodig hadden en die zich dus in het
- ieder afzonderlijk een stevig eigep ciële plannen betreft, niet meer toe een bemerkingen
in
deze
richting
de
pas
af
te,
snijC
Natuurlijk zijn wij als Spartacisten tegenstanders
zeggen, dat nu. allen die lid zijn of sympathiseren
akter
droeg,
dit
principe
nog
wel
worgroting
te
brengen
van
eigen
uitgaven
en
we
erkennen
dat
deze
tendenzen
momenteel
re
Am
erikaanse front inschakelden, te wor
van de vakbeweging. *En in onze beschouwingen
met Spartacus lid moeten worden van de O.V.B.
in ruime mate in de O.V.B. aanwezig zijn. Dat oo
i erkend en gehandhaafd. D it alles is ontvangsten, m aar zij houdt zich, zoals in
laten we da* ook niet na steeds v eer op de ver
den opgegeven. D a t w as dus de eerste eis.
Ieder is propagandist daar w aar hij zich het beste
deze O.V.B. zich dreigt te ontwikkelen in de «cderfelijke invloed van de vakbeweging te wijzen
uurlijk1tegenw oordig totaal veranderd. N ederland door middel van het C entraal
thuis gevoelt of waar hij zich het beste geschikt
M a a r ook gewone nationale plannen heb- •
ting van een vijfde vakcentrale? Voorlopig n*
en de arbeldert op te wekken het zelf te doen.
acht. W e kunnen ons indenken, dat er kameraden
et alleen zijn de economische belangen P lan Bureau, bezig m et leiding geven aan ben alleen d an naar A m erikaanse m aatstaf
ben
we
echter
te
maken
met
het
feit,
dat
de
M aar we mogen ons daarbij • niet laten verleiden
zijn, die zich in hun propaganda, uitsluitend beper
wone arbeider uit het gelid nog niet gesprc
rmate sterk verstrengeld, m aar enkele het economische leven. Z ij regelt in grote reden van bestaan, w anneer zij aansluiten
«tot het standpunt, ieder die niet voor mij is, is
ken tot hun bedrijf, dus tot de directe practlsche
heeft. Die zal op het komende congres aan
. tegen mij. W anneer wij propageren dat er geen
htscentra beheersen nu grote delen der lijnen de verhoudingen van bezittingen en aan de Amerikaanse belangen. O d e het
propaganda. E r zijn «r echter ook, en tot deze
woörd kunnen komen en zijn jnening naar vc
andere weg is, da« het zelf doen en met de feiten
laatste categorie behoort schrijver dfzea, die op
reldt.
Kleine economische gebieden en schulden tussen het gehele economische
kunnen brengen. Vandaar dat wij boven1
M arfhall-pfen is in dit opzicht
bewijzen dat de arbeiders in hun strijd daar tel
het standpunt staan, dat we onze taak als propa
ook kleine, of althans minder machtige leven van h et land en het buitenland; de
schreven, dat het komende congres wel eew
kens toe gedwongen worden, dan wil dat ncfc niet
te Veng
opvatten. Dat^ we alle
ygandist
a i i U i o v niet
u i v i vv
■
•“mogen
•» o '’- - wr
alle
nationale planhen in <*
slissend voor ons verdere standpunt zou ki
in, zijn daardoor yan deze groten af- deviezenbepalingen. Z ij regelt, ook w eer
v
zeggen dat d é massa van de arbeiders die weg be
mogelijkheden, welke ons geboden worden moeten
zijn. Voorlopig blijven wij op het standpunt
georiënteerde
lan<
in
grote
lijnen,
invoer
en
uitvoer
van
goe
keiijk
gew
orden.
D
it
veroorzaakt,
d
at
benutten. Dus naast de directe propaganda onder
wust ziet. Daarom is zij nog voor het overgrote
dat we in dié O.V.B. moeten zijn en prop.
derw orpen zijn. Z o !
deren.
Z
ij
streeft
een
versterking
van
de
de bedrijfsarbeiders ook de min of meer theore
eel
minder
w
aarde
is
toe
te
kennen
aan
•deel georganiseerd in diezelfde vakbeweging die,
de gedachte vari Onderop, de idee van het

VOOR OF TEGEN

zoals wij weteny de vijand van hun strijd is, hun
strijd, die hen tevens in conflict brengt met de

tische voorlichting in die organisaties, die zich door
hun stellingname of organisatievormen min of meer

doen.

»

%

Bij de opening van de
Staten-G eneraal

een dochterm aatschappij van het Ameri(
kaanse kapitalisme.
,
«.
Alleen^zo kan men een juist beeld krügën van w at -komen gaat, van w at de*
Troonrede en de millioenennota inhouden.
Natuurlijk, het economische leven moet j»
w orden hersteld- D at verlangt ook het ka- b
pitaalbeleggende Amerika. E r moet ook g
meer vrijheid komen in h e t bedrijfsleven, ti
D e Amerikaanse trusts en kartels kunnen
z
elke concurrentie aan. ^ ij hebben de meest F
moderne fabrieksinstallaties en hebben dus
a
niets te vrezen; kunnen elke concurrent *
verslaan. E r moet in kapitalistisch N eder- $
land natuurlijk w inst w orden gem aakt en
<
een beheersing van hej loonpeil en de le- • *
vensstandaard is daarbij een uiterm ate
^
goed middel. H ier is ordening op haar
<
plaats. O ok de N ederlandse bezittende
‘
klasse krijgt een w aarschuwing. V oor zo*
ver w insten w orden gemaakt, die to t kapi- 1
taalherstel leiden, is d at goed. M et vol
doening w ordt dan ook geconstateerd, dat
het nationaal vermogen iets is toegenoinen,_ 1
• m aar dit moet niet leiden to t al te grote
w instuitkeringen. Bedacht moet worden
d at naast* toename van het nationaal ver
mogen een toegenomen nationale schuld «■
staat aan A m erika, w aarvan ook de rente
lasten moeten w orden nagekomen.
V ^anneer wij nu nog enkele cijfers wil
len noemen, dan valt het ons- ten eerste
o p .'d a tm e n er in is geslaagd de grote te
korten te overwinnen. E r is nog een tekort
• van circa 700 millioen gulden op de ge
wone dienst en de aflopende buitengewone
dienst, voortvloeiende uit de oorlogsom
standigheden. M aar d at tekort bestaat
Het hier volgend fragment is ontleend aan een
voor meer dan de helft uit een tekort uit toneelstuk
met bovenvermelde titel; van de Ame-,'
het Landbouw egalisatiefonds, w aaruit de rikaanse schrijver Irvin Shaw.
Het toneel stelt voor een deel van een slagtoeslagen op verschillende producten w or
veld; enige kilometers achter het front, waar
den gehaald. E chter ook o p .d it terrein is
soldaten een graf gegraven hebben voor zes
'e r sprake van een belangrijke daling vergesneuvelden. Nadat ze de lichamen er in.heb
geleken bij vorige jare^i. Bovendien bestaat
ben gelegd en ze willen bedekken met aarde,
staan plotseling de doden op. Ze weigeren behet voornemen, deze toeslagen snel af te
,1 graven te worden. O p alle mogelijke manieren
schaffen, hetgeen natuurlijk prijsverhoging
wordt geprobeerd, de mannen er toe te krijgen,
gaat betekenen.
zich te laten begraven. Generaals komen er aan
Opmerkelijk 1s, dat^'in vergelijking met
te pas, priesters, joutnalisten; niets helpt.
Tenslotte komt men op ‘t idee de vrouwen
het vorige jaar, bijna alle soorten van uit
(moeders en verloofden) van de slachtoffers
gaven ongeveer gelijk zijn gebleven. M aar
te laten komen. Die gullen misschien in Staat
• naast een m atige stijging van de kosten
zijn, hen tot rede te brengen.
van'onderw ijs, valt direct op, d at de mili-*
Dit is het gesprek, dat de gesneuvelde W eb
taire uitgaven zijn gestegen van iets meet
ster, in leven mecanicien, voert met zijn vrouw
Martha.
<
,
dan 400 millioen tot bijna 500 niillioeb
M.: „Zeg eens wat.”
_
•
gulden. D it, ondanks het feit, dat de
, W .: „W at moet ik zeggen?"
exploitatiekosten van de m arine in Indo
M.: „Iets — wat je maar wilt. Als je' maar
nesië ten bedrage v an 122 millioen guldem
praat. Ik krijg er kippevel van, jou daar zo te
•» zien staan, terwijl je er uitziet als.......’’
ten laste vaü d at land w orden gebrêcht,
W .: „Zelfs nu. na dit, hebben we elkaar
hetgeeff-dit jaar voor het eerst geschiedt.
niets te zeggen.“ ’-; - ' ?
W an n eer wij nu nog vermelden, dat de
M.: „Praat niet zo. Toen je nog leefde, heb
'Verhoging van middelen om de kosten te
je genoeg op die manier gepraat. Ik kan niet
helpen, dar je dcöd 'bent......"
bestrijden in de sterkste mate te vinden
W .: „Nee." ’
/
- zijn in Loonbelasting en Om zetbelasting.
M.: „Het was al erg genoeg toen je nog leef
- dan geloven wij toch enigszins een indruk
de
en niet tegen me sprak en keek, alsof ik
je altijd in de weg liep.”
",
r te hebben gegeven van w at deze begro
W .: „Martha, Martha, wat is er nou voor
ting inhoudt. W a s de opbrengst "van de
verschil?"
,
,
■ Loonbelasting in 1948 ƒ 328 millioen, thans
M.: ,,Ik wou je dat maar eens zeggen. Ik
veronderstel,
dat
je
nou
terugkomt
en
mijn
leven
w ordt gerekend op ƒ 416 millioen. V o o r
helemaal zal verpesten."
)
de O m zetbelasting zijn die cijfers ƒ 488
W .: „Nee, ik kom niet terug.’'
M.f „M aar w at dan?"
•; ^ V \ \ "
e n ƒ 7 1 2 millioen.
W .: „Dat *ou ik« je niet kunnen uitleggen.
M en ziefc, de nieuwe plannen Betekenen,
M artha...... ”
• -r
d ^t de arbeidersklasse het gelag zal be
M.: „Nee! O h nee, dat zou je je eigen yrouw
niet kunnen uitleggen. Maar je zou het wel
talen.
,

drongen en .beheerst met zijn dollars alle . zijn. H et zijn immers de A rabische macht- is, wil,- d a t Israël zich losm aakt van élke
gebieden, die niet onder Russisch beheer hebbers uit de omliggende Arabische, lan- vreem de overheersing en een zelfstandige
'
zijn gekomen. Z o heeft A m erika in w er- den en Egypte, die, gesteund door de E n- nationale politiek voert.
M et de moord op B ernadotte heeft ze te
kelijkheid reeds grote belangen in de olie- gelse olie-magnaten, deze oorlog voeren»
gebieden van het M idden-O osten. E n zo D a t de oliegebiederi van het M idden- kennen gegeven, d a t zij niet van zins is
zien we Amerika dezelfde zigzagpolitiek O osten in het N oorden grenzen aan Rus- zich aan de besluiten van de V erenigde
voeren, die obrspronkelijk Engeland geland. m aakt hét natuurlijk voor de W e s - N aties te storen. In w erkelijkheid sta a t ze
voerd heeft. E erst kwam-het met een voor
terse machten des te belangrijker. ' ^ een onafhankelijke nationale politiek voor,
Israël'tam elijk gunstig verdelingsplan, w at
In geheel Azië w o rd t de strijd tegen h e t’ die voornamelijk steunt op de Aiilitaire
het enige m aanden later w eer introk. opdringend Russisch imperialisme gestre- m acht en de discipline.
'D eze daad van de Stem groep heeft ech
D aarna w éér een defacto-erkenning van den. In China, Japan, Indonesië, 'indfia,
Israël, later,w eer een voorstel to t w apen- w ordt de A nglo-A m erikaanse m acht be- te r de Israëlische staat ertoe gedreven,
duidelijk aan te tonen, d at zij bereid is zich
stilstand, die de Joden in -Israël verbood dreigd door Rusland. In de oliegebieden
te onderw erpen aan het A m erikaanse
het leger uit te breiden door immigratie van het M idden-O osten is ze nog tamelijk
kapitaal. D it blijkt het duidelijkst uit het
van w eerbare Joden en de toevoer van verzekerd.,W il ze ,de m acht daar behoufeit, d at zij, n ad at in d e vergadering van
wapenen en wapenoefening stopzette. In den, en versterken, dan zal ze zowel Joden
de V erenigde N aties de toelating yan
werkelijkheid dus een beknotting van de als A rabieren te vriend moeten houden
Israël afhankelijk w as gesteld van de
militaire m acht van Israël.
niet alléén, doch tevens er voor moeten
Deze zigzag-pohtiek w ordt duidelijk, als zorgen, d at ze onder haar toezicht komen m acht to t handhaving der orde in eigen
land. onmiddèllijk/een klopjacht begonnen
we begrijpen d at Amerika, evenals destijds te staan.
*
.
is op de leden van de S tem groep en zty
Engeland, het voordeligst uitkomt, als aan
H et lijkt ejr veel op. of de tactiek daarbij
'Jo d e n zowel als aan A rab ieren verhinderd is, om beide partijen door een langdurige haar grenzen gesloten heeft. Z o heeft de
w ordt een werkelijke zelfstandige maoht > ' strijd zo te verzwakkeif, d a t ze niet anders Israëlische Regering bewezen, d a t zij be«
te vormen. D e militaire kracht van Israël kunnen dan zich onder de „bescherming” grepen heeft, d at ze, ondanks de strijd om
de nationale zelfstandigheid, die ze n u zo
werd algemeen onderschat. N u het blijkt van Amerika stellen,
dat Israël niet zo gemakkelijk te verslaan
W a a r Amerika de grootste invloed verbeten voert, toch afhankelijk zal moe
ten zijn, en wel van de grote kapitaals«
is. w ordt gevreesd, d a t het .zijn m acht w e l. heeft in de V erenigde N aties, wil het on
machten, in d it geval de A nglo-A m eri
eens verder kan uitbreidèn, ja, er gingen der toezicht stellen van de V erenigde
kaanse. En iedere beweging, o f die van
zelfs geruchten, d at het expansie beoogde N aties dan in werkelijkheid ook zegged,
naar I rans-Jordanië. D at de Joden zo ge- het .onder contröie brengen van Ame rechter- of linkerzijde komt. dje deze polP
makkelijk militaire overwinningen konden rika. H et lijkt er op, of de algemene poli- , tiek zou trachten te doorkruisen, zal ze m et
geweld de kop in moeten drukken.
behalen, is zeker ook toe te schrijven aan
tiek van Israël daar geen overwegende beG een enkele natie is in h et htlidige
het feit, d a t d e Palestijnse Arabische boe- zw aren tegen heeft. Die richting in Israël
ren en. arbeiders hen niet vijandig gezind echter, die om de Stem groep gegroepeèrd stadium v an het khpit&lisme in sta a t zich
buiten de m achtsstrijd yan de grote mo
gendheden te houden. W e zien het in de
jonge Indonesische republiek, w e zien het
in Israël.

BEGRAA
kunnen verklaren aan de (vuile troep leeglopers I
in. die vervloekte garage van jou en'ook aan I
die schooiers in de kroeg in de F-straat.......’
I
W .: „Ik denk het ook. De dingen schenen I
duidelijker als ik. met df jongens praatte, ter- 1
wijl we aan 't werk waren. En ik speelde het I
klaar op zo'n manier te spreken dat de mensen I
.daar in die kroeg begrepen, wat ik bedoelde, j
Het was fijn daar Zaterdagsavonds te staan .1
met een pot bier voor je en een paar lui naast
je, die Je taal begrepen, als Je sprak — wel,
over Babe Ruth of de nieuwe smeer-methode
van Ford of de kansen voor ons om in de
oorlog te komen..... .”
M.: „Het zou een verschil maken, als je rijk I
was en een mooi leven voor je had, waarin je
zou willen terugkomen. Maar jé was arm...... *
je had altijd vuil onder je nagels, je kreeg nooit
genoeg te eten, Je had het land aan mij, je
vrouw, je kon> het niet eens verdragen met me
in dezelfde kamer te zijn....... Schud maar niet
je hoofd, ik weet het. Het énige plezierige in
je hele leven, wat je je ‘kan herinneren was
het glas bier op Zaterdagavond, dat je dronk
met een stel schooiers......“ ■
W .: „Houd op. Ik heb er toen‘niet zö aan
.gedacht, maar ik geloof, dat ik- in die tijd ge*
lukkig.was."
•
K
M.i „Jij was toen gelukkig...*.. maar in je
eigen huis was je niet gelukkig! Ik weet net,
zelfs al zeg jè het niet! Nou. ik was ook niet
gehikkig! T e moeten leven in drié snertkamertjes
waar geen vijf keer in een Jaar de zon in kon
doordringen! Met als gezelschap de wantsen op
het behang, die daar een pic-nic hJeJden! Gelukklgl” ■ W :: „Ik deed m 'n b est.”
. ■'
’M.: .Achttien ea een halve dollar per weekt
Jij deed je best! Achttien en een halve dollar,
blikjes melk, eens per jaar een paar schoenen

DODEN
van 2 dollar, vijfhonderd dollar voor de ,verzekerinb. gehakt, God, wat haat ik dat gehakt!
18£T dollar en bang Voor alles: voor de huis
baas, voor de gasrekening, en iedere maand een
doodschrik dat er misschien een baby moest
komen! W aarom zou ik geen baby kunnen heb
ben? 18V$ dollar, geen baby!"
W .: „Ik zou ook ^raag een kind gehad heb
ben."
M.: „Zo! Je hebt er nooit Over gesproken."
W .: ,,‘t Is fijn, een kind te hebben. Met een
kind kun je eens praten.......”
, M.: „In 't èftst, in 't begin,, dacht ik dät we
de, een of andere dag wel een kind zouden
krijgen.”
W j „Ja, ik ook. 's Zondags keek ik in het
park naar de mannen, die hun kinderen daar
rondreden.”
M.: „Daar waren .zo’n hoop dingen die je
me niet vertelde. W aarom zei je nooit wat?" .
W .: „Ik schaamde me om-e r rie t jè over te
praten. Dc kon je nooit iets geven."
M.: „Dat spijt me."
W .: „In 't eerst was alles fijn. Ik lachte dik-»
wijls bij mfczelf als ik naast Je liep. op straat
en andere mannen naar je kt.ken."
M.; „Dat is lang geleden."
W .: „Een kind zou ons geholpen hebben."
Mb";;Nee, dat zou hel niet. Beduvel jezelf
niet W eb ster.'De Clarks van beneden hebben
"6r vier en het helpt hen niets. Die ouwe Clark
komt Zaterdagsavonds drongen thuis en slaat
ze met z’n scheerriem en gooit de Sarden naar
z’n vrouw. Kinderen helpen de armen niet.
Niets helpt dè armen En ik vertik hèt om,zieke,
vuile kinderen te hebben op 18>$ dollar.......*'
W . „JuiSt.” ' .
v M.: „In een huis hóórt een baby. Klaar het
moet een schoon huis zijn, met voldoende te
eten. W aarom zou ik geen baby hebben? An-
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der particulieré ondernemingen tegen de
monopolisering van de industrie door de
staat.
N ergens duidelijker dan in de ontwik
keling der atoomenergie rwordt bewezen,
hoe de absolute heerschappij van de staat
over de productie een noodzaak is gewor
den voor het moderne kapitalisme. H et on
derw erpen van deze tak van productie aan
de ongeorganiseerde contröle cjpor het par
ticuliere kapitaal is een onmogelijkheid.
G een ondernem ing, zelfs n ie b d e grootste
Am erikaanse triist, kan de ongetelde milliarden opbrengen, die hiervoor nodig zijn
of kan het risico nemen van het volkomen
verlies dezer milliardèn, als de atoom 
energie eens niet rendabel zou blijken.
Geen sta at ook kan de productie van het
machtigste wapen, de atoombom en aan 
verw ante producten, losmaken van zijn
eigen dwingende contröle. W a a r de
atoom energie zich doorzet, m aakt hij on
vermijdelijk en in volstrekte m ate een einde
aan de privaat-kapitalistische ontwikke
ling. W a a r de atoomenergie zich doorzet,
w ordt het staatskapitalism e noodzaak. T è recht zijn de grote particuliere onderne
mingen in Amerika hiervoor bevreesd, te
recht schreeuwen zij „communisme”, hierbij
denkende aan Rusland. T erecht ook wijst
de Am erikaanse regering op de noodzaak
van de staatsheerschappij. T e n onrechte
echter bew eert zij, mede door de mpnd van
Lilienthal, dat de „democratie” (n aar offi
ciële Am erikaanse opvatting) hierdoor niet
in gevaar w ordt gebracht. W a n t de au to 
cratie van de staatsm acht zal door het feit
dat zijn agenten (voorlopig) nog op ,.de
mocratische” wijze w orden aangew ezen,
niet ongedaan w orden gem aakt, w anneer
zijn contröle over de industrie een absolute
wordt.

persoonlijke handelingen en wensten zij
de contröle over de gang van zfeken in dit
In het vorige artikel van deze serie heb- grootse bedrijf. Hier, in de organisatie van
de „atoom energie”, komt voor het eerst
' ben wij erop gewezen, hoe de ontwikkeling
v a a de atoomenergie er toe moet leiden, duidelijk een nieuwe ideologie tot uiting,
steeds meer de controle over de productie die bij deze technische leiders van het pro
ductieproces is gegroeid, n.l. de opvatting
aan de particuliere ondernemers te ont
trekken en in handen van de staat te leg d a t zij deze ta k van industrie in zijn ge
heel moeten controleren en onder beheer
gen. O p het ogenblik, nu de atoomenergie
nog practisch geen andere betekenis heeft hebben. H et is voor hen volkomen van
d an als militair wapen, is deze tendens nog zelfsprekend, d at de atoomenergie niet
niet beslissend voor de industrie als ge door particuliere industrie kan w orden ont
heel. D it moet echter onvermijdelijk anders wikkeld, zowel door de enorme omvang
w orden als werkelijk de atoomenergie ook van zijn projecten, de enorme kapitalen
betekenis zou krijgen als ondérdeel van de die hierin moeten w orden gestoken, zon
der voorlopig w inst aï te w erpen of zelfs
„norm ale” productie.
zonder garantie voor w inst in latere jaren,
In Amerika w ordt de ontwikkeling van
de atoomenergie geleid door de Atomic als door zijn gevaarlijke internationale en
E nergy Commission. Deze commissie heeft militaire aspecten. Zij verzetten zich ech
ter, op de reeds genoemde gronden, tegen
. tot taak, het onderzoek te regelen voor de
ontwikkeling der atoomenergie zowel voor de directe militaire beheersing. Volgens
oorlogs- als voor vredesdoeleinden. Zij hen zou een civiele contröle in alle op
neemt beslissingen ten aanzien van de u it zichten doelmatiger zijn en behóefde deze
voering van grote projecten vqpr beide geen afbreuk te doen aan de ontwikkeling
doeleinden. H ieronder vallen de grote in- van de atoomenergie voor oorlogsdoel
• stallaties voor de zuivering v a » het einden, of aan de militaire geheimhouding.
uranium en, de andere noodzakelijke Integendeel, door de grotere bereidwillig
grondstoffen, voor de scheiding van licht heid die door de wetenschappelijke wer
kers aan de dag zóu w orden gelegd, zou
en zw aar uranium, de bouw van de urade toestand ook in dit opzicht nog sterk
niumzliil, de operatie van deze zuil voor
de productie van plutonium, de productie kunnen w orden verbeterd.' Z o w erd de
A .E.C . ingesteld met het doel, „nieuwe en
van atoombommen, het op grote schaal
bereiden van radio-actieve stoffen, de be betere atoom wapens voor te bereiden, de
nutting van de door de zuil geleverde productie van de atoombom op massa-basis
uit te voeren en (m aar dit komt in de
warmte-energie, de constructie van'nieuw e
atoomwapens. Hoewel verschillende on ' laatste plaats) de toepassing van de
derdelen van deze processen aan particu atoomenergie voor vredesdoeleinden te be
liere (jndernemingen zijn uitbesteed, w or studeren”. Door de A .E.C . is de contróle
den zij allen volkomen 'gecontroleerd door op dé atoomenergie overgegaan -aan een
commissie, w aarin zijn vertegenwoordigd
r
de A.E.C. en gefinancierd door staatskapitaal. G een enkele particuliere onder de Amerikaanse staat, de particuliere in
neming kan zich in deze zelfstandig maken * dustrie, de b/anken, het militaire apparaat
d aar deze slechts een deelproces uitvoert, en de wetenschappelijke werkers. M en vat
dit op als een systeem van „civiele con
^
d at zonder het verband met de pverige on
tröle” en het schijnt wel, alsof inderdaad
derdelen in de reeks onmogelijk wordt. En
bovendien w orden deze deelprocessen zelf het gehele proces hierdoor soepeler ver
uitgevoerd onder de strengst mogelijke loopt.
M en herinnert zich ook het verzet tegen
controle en onder straffe pilitaire censuur.
G een meer volkomen en absolute macht het tot stand komen van déze commissie.
‘ v an de staat is denkbaar, dan die verwe D it verzet ging uit van tw ee verschillende
zenlijkt is in de organisatie van de ont zijden. A an de ene kant kwam het uit mili
taire kringen, die niets van hun volledige
wikkeling der atoomenergie in Amerika.
H e t is algemeen bekend, dat de organi contról? over dit zo belangrijke project
satie van deze contröle door de staat een w ilden prijsgeven. In de tweede plaats
groot strijdpunt is geweest. Tijdens de kwam het van particuliere ondernemers,
oorlog stond de ontwikkeling der atoom met name van de grote particuliere kracht
energie uitsluitend onder militaire contröle. centrales, die de concurrentie van de'
'■
D eze toestand leidde to t grote ontevreden atoomenergie met hun ondernemingen
heid onder de wetenschappelijke werkers, vreesden. Deze laatsten w ilden' het „parti
die in zo groot aantal bij deze ontwikke culiere initiatief” der grote ondernemingen
een veel groter plaats inruimen. M et hand
ling w aren ingeschakeld Zij voelden zich
en tand verzetten zij zich tegen de benoe
belemmerd in hun •
door de veel te
straffe en ondeskun.
controle, door de ming van D avid Lilienthal, de vroegere
directeur van de Tefinéssee V alley Autho!f
onmogelijkheid zich op de hoogte te stel
len van de gang van zaken in andere on- rity, die met zijn stuwdammen een aantal
der grote particuliere krachtm aatschapi
derdelen van het proces. Zij voelden zich
beperkt in hun vrijheid van onderzoek, van ,pijen in het Z uiden had doodgeconcurreerd. Lilienthal w erd door Republikeinen
| '
publicatie van resultaten en in eigen onten Zuidelijke D emocraten beschuldigd van
:?
wikkelingsmogelijheden. En niet in de
communistische sympathieën^ W a t zich
i
laatste plaats verzetten zij zich tegen het
ondraaglijke voortdurend? toezicht op hun hiér in werkelijkheid afspeel't is het verzet

VERGADERINGEN

\
Voor lezers en genodigden worden in de maand
October dn ENSCHEDE EN ZUPHEN bijeenkom
sten belegd, waar als onderwerp aan de orde komt:
De positie van de Nederlandse arbeidersklasse v^or
en na de wereldoorlog.
De bijeenkomst te Enschede wordt gehouden op
Zondag 3 October ’s morgens tien uur in hotel
„Avion”.
De bijeenkomst te Zuphen vindt plaats op
Zaterdag 2 October des avonds half acht in het
Volkshuis.
W ij nodigen u allen uit deze bijeenkomsten bij
te wonen.
99

,Arbeid$rsradenr
in commissie?
W il ieder die nog gebonden exemplaren van
„De arbeidersraden" in commissie heeft, daarvan
schriftelijk melding maken bij onze administratie
Postbus 7046, Amsterdam-Zuid II?
Bij voorbaat onzen dank.

ABONNEES O P G E L E ^ r
Het derde kwartaal staat voor de deur. U be
wijst dc administratie een grote, dienst, door uw
abonnementsgeld een dezer dagen over te maken.
En het bespaart t l de inniógskosten. Storting op
Postrekening Uitgeverij „De Vlam" 168797.
Bedrag f 1.50 en als het kan Iets extraas voor
„Spartacu* op de Vesuvius”.
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SPARTACUS
WEEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS
Redacteur

R.

H U L S M A N

Red. en Adm.:
'
postbus 7046 t# Amsterdam-Zuid U.
AbTpTkw. f 1.50 bij vooruitbet U i* .
„De Vlam**. Vostqiro 168797 te A dam

‘pjuiteteJÓ&iS-aMex Luuk*, vexuuft U!_
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ieden om Berlijn, die Berlijn v an grond
stoffen en voedsel voorzien en die door
R usland bezet zijn. H e t gevolg zou zijn,
d a t de W e stm a rk langzaam in h et Russi
sche gebied zou doordringen, w a t er toe
^eze conferentie geen overeenstem ming
zou kunnen leiden, d at het economische en
•» Reeds tijdens de tw eede w ereldoorlog
politieke stelsel v a n de M arshall-landen
vonden besprekingen plaats tussen Ame tot stand kon komen.
D e V erenigde Staten streden e r n aar
rika, E ngeland en R usland over de na de
uitgebreid zou w orden to t het gebied ach 
oorlogste voeren gemeenschappelijke po om in die landen, dié buiten het onmid- te r „h et stalen gordijn” .
litiek ten opzichte van de overw onnen lan  dellijke m achtsbereik v an Rusland liggen,
H e t gaat dus om de m achtsstrijd tussen
een politieke en economische afhankelijk
tw ee economische system en, die sam en
den.
heid te scheppen door h et verstrekken van
O ver de landen die door R usland alleen
w erking uitsluiten. In A m erika zijn h et de
credieten en k ap ita a lg o e d ere n , zoals d it
bezet w aren, rezen niet direct geschillen,
. enormeJcapitaalsm onopolies. die de alleenin het M arshall-plan vasté vorm heeft
hoewel de scheepvaart op de D onau
heèrschappij in «hun productiegebied o p eigenlijk al spoedig een struikelblok w erd. aangenom en. Z ij willen ook D uitsland bij
eisen, en die E uropa behoeven als afzet
d e z.g. M arshall-landen voegen en zij
D a t d e sam enw erking tussen O o st en
gebied v o o r hun productie en als beleghebben
op
de
Londense
conferentie
de
W e s t een desillusie zou w orden bleek
gingsgebied voor hun aangroeiend kapi
echter voornam elijk op de verschillende Russische rivaal duidelijk gemaakt, dat
taal, w a t dus tevens w il zeggen, d at z$
conferenties, die door de vier mogendhe B izonia, dus d a t deel van D uitsland dat
de Europese arbeidersklasse in hun uitonder gemeenschappelijke bezetting van
den gehouden w erden, w aar de politiek
buitingssféer m oeten betrekken. Zij be
dé W estelijke bondgenoten staat, in hun
besproken w erd, die in D uitsland en O o s
hoeven in w erkelijkheid de gehele w ereld
m achtsgebied, door middel van het
tenrijk door de bezetters gem eenschappe
voor de uitbreiding v a n hun productie*M arshall-plan, ingeschakeld zal w orden.
lijk gevoerd zou moeten w orden. D e con
organisatie, voor hun w instproductie. Die
Geen w onder, d a t w eer geen overeen
ferentie te M oskou belegd in F ebruari
w ereld moet vrij voor hen open staan.
stemming met R usland bereikt kon w o r
1947 door de G rote V ier, had to t doel, te
M a a r overal w a a r R usland zich vastge
zet heeft, s tu it d it opperm achtig, kapita
komen to t een gemeenschappelijke poli den.
-D e politiek v a n de W esterse m ogend
tiek in D uitsland. Een overeenstemming is
lisme op een gesloten economisch systeem,
heden in . D uitsland w as na de vorming
d a t h et gehele bedrijfsleven aan banden
toen niet bereikt.
#
H et bleek, d at Amerika, Engeland en van Bizonia e r op gericht, die vo o rw aar legt, ordent, w etten voorschrijft. Een
den
te
scheppen,
die
het
nodig
had
voor
F rankrijk politiek en economisch tegen
systeem , w a a r de staatsbureaucratie de
de inschakeling in de M arshall-landen.
over R usland stonden. De verdeling van
m acht heeft, de uitbuiting organiseert en
Dat betekent, d a t het economische stelsel,
d e w ereld in tw ee vijandige blokken, be
de productie beheerst. >
gon zich toen reeds duidelijker af te te-^ hetzelfde moest zijn. a)s d at van de W e s 
W a a r R usland doordringt, w o rd t Ame
terse landen, en het bedrijfsleven düs in
kenen. E n terw ijkM arshall in M oskounog
handen h o e st blijven van privaatkapita- rik a verdrongen. H e t w o rd t een strijd om
confereerde, richtte President T rum an eeji
listische m aät^h ap p ijen . N a a r een p arle de macht, w aarbij altijd één v a n de tw ee
boodschap to t het A m erikaanse congres,
m oet wijken. G een enkel lan d kan op de
m entaire D uite regering w erd gestreefd,
die aan duidelijkheid niets te w ensen over
die natuurlijk onder-toezicht van de be- d u u r beide system en in zich verenigen.
liet. T rum an vroeg 400 millioen dollar
D e gebeurtenissen v an de laatste tijd
voor hulpverlening aa* G riekenland en zettingsautoriteiten moest staan.
in
Y oego-Slavië rijn hiervan wel het
' H et sluitstuk in deze hele politiek w as
Turkije, en richtte zijn a a n v a L r e c h ts r e e k s
sprekendste bewijs. Y oego-Slavië is voor
•
de
•
invoering
v
an
de
W
esferse
M
ark,
op de politiek van de S o v jet-U nie. De
w aarvan de w aardevastheid door Am e zijn industrialisatie op de invoer uit het
tegenstellingen traden steeds duidelijker
W e ste n aangew ezen. H e t voert w el n aar
rika w erd gegarandeerd. D aarm ee dw ong
aan de dag, de strijd om de w ereldheer
R usland uit. m aar R usland kan niet in zijn
A m erika het economische leven in W e s tschappij tu isen het A nglo-A m erikaanse en
behoefteff aan grondstqffen en k a p ita a l
D
uitsland
zich
te
richten-naar
de
D
ollar.
het Russische blok begon geleidelijk
goederen voorzien. M a a r Am erika is zeW a n n e e r we de g e h e k ontw ikkeling
scherper vorm en aan te nemen. En, te r
•
k er niet van zins in een land een indu
v a n . de politiek in hét oog houden die
wijl beide partijen probeerden zoveel mo
striële opbouw mogelijk te maken, w aar
A
m
erika
en
Rijsland
gevoerd
hebben,
met
gelijk gebieden onder hun invloedssfeer
als doel de w ereld-heerschappij, dan be v a n Rusland de vruchten z o u -plukken.
te brengen, R usland op de Balkan, Ame
W il Y oego-Slavië d u s van het W esten
rika in W e st- en Z uid-E uropa, terw ijl in grijpen we, w aarom . beide partijen zo de benodigde goederen blijven betrekken
hardnekkig zijn in h et Berlijnse conflict.
C hina en G riekenland de strijd in feite
D an begrijpen w e ook. d at in w erkelijk _ en indien h et dit niet doet. zou het
al met de w apenen gevoerd w erd, w erd
de strijd veel v e rd e rg a a t, d a n ’de economisch te gronde gaan - dan zal het
in N ov. van vorig jaar notf w eer een con-^ heid
strijd om d^D U itse hoofdstad. Immers, in zich aan de Russische invloed moeten ont. ferentie in Londen belegd om h et D uitse
. trekken. H e t zou zich dus ook politiek
probleem te bespreken. H e t m oest toen a i dien de W e stm ark als betaalm iddel in n a a r het W e ste n m oeten oriënteren. Z o Berlijn
erkend
zou
w
orden,
zouden
b
eta
voor iedereen, die de politieke gebeurte
lingen ook moeten geschieden n a a r de ge- 'a l s w e uit de persberichten van deze w éék
nissen gevolgd had,, duidelijk zijn, d at op^
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