
De Amerikaanse vakbeweging op de glijbaan
B en van de bepalingen van de Taft- 

H artle?-arbeidsw et in Amerika luidt, dat # 
een vakbeweging die een contract heeft 
afgesloten, verantwoordelijk w ordt ge
steld w anneer j^e arbeiders -in staking 
gaan. Staken w ordt opgevat als con
tractbreuk en de vakvereniging, als con
tracterende partij, kan worden aange
sproken voor schadevergoeding en .boete, 
zelfs als de actie door de vakvereniging 
niet is erkend, in  geval <Tan een z.g.n. 
„wilde staking” d^s. 'J

H et is bekend, dat de U .M .W ., . de 
m ijnwerkers-organisatie, w aarvan John 
Lewis aan het hoofd staat, er in is ge
slaagd deze bepalingen van  de nieuwe 
w et te  omzeilen door in het contract een 
bepaling te doen opnemen, dat de arbei
ders zich alleen verplichten te werken 
„zolang ze hiertoe in  staat zijn en zolang 
ze het wensen.” Deze bepaling in hat 
contract van de U .M .W . is het meest om
streden punt geweest, voor de onderne
mers heel w at moeilijker te slikken dan 
de gevraagde loonsverhoging. M aar tij- 
d tn s  de onderhandélingen over d it con
tract was de U .M .W . nu eenmaal in een 
buitengewoon sterke positie. Daardoor 
w as het haar mogelijk deze bepaling in 
het contract te  doen opnemen. De U.M. 
W . is er in geslaagd voorlopig haar 
sterke positie te bewaren, w ant geen sta- 
kingsverbod dw ingt haar nog zich geheel 
aan de ^ondernemers te onderwerpen.

M aar de U .M .W . is slechts een onder
deel van de Amerikaanse vakbeweging 
en het feit, dat het haar tot nu toe is 
gelukt zich met succes tegen de nieuwe 
wetgeving te  verzetten, betekent niet, dat 
de vakbeweging als geheel dit kan doen. 
De A .F.L., de American Federation of 
Labor heeft- zich onmiddellijk, zij het 

-onder protest, aan de T aft-H ariley-w et 
onderworpen. De C .I.O . heeft eerst ge
weigerd, m aar punt voor punt geeft zij 
toch aan de nieuwe eisen toé.

V an betekenis in deze ontwikkeling is 
een nieuw besluit, dat door een der 
grootste vakorganisaties, de tot de C .I.O . 
behorende U nited Auto W o rk ers  orga
nisatie, is genomen. De U .A .W . is een 
internationale organisatie, die haar ver
takkingen ook in  andere Amerikaanse 
landen heeft. O p een onlangs gehouden 
conventie is de leiding er in geslaagd de 
volgend* besluiten te doen aannemen:

1. V erbod om aan te sporen tot enige 
staking of boycot of er een af te kondi
gen, zonder uitdrukkelijke machtiging 
van  het internationaal bestuur of van  de 
voorzitter . vrfn de union.
• 2. E lke 'p laatselijke union is verplicht 
de „'bepalingen van zijn contract uit te 
voeren” en ieder in de union te verbieden 
„een breuk van  enig door een plaatse
lijke union aangegaan contract” aan te 
bevelen of te veroorzaken.

3. Elke plaatselijke union of vertegen
w oordiger te verbieden voor de union 
op te tréden zonder uitdrukkelijke mach
tiging van  het internationaal bestuuf of 
van de president.’’

Deze bepalingen hebben blijkbaar ten 
doel de verantwoordelijkheid .voor even
tuele „contractbreuk” door de arbeiders 
op de plaatselijEe afdelingen af te  wen
telen. In de Amerikaanse vakbeweging, 
die federalistisch is öpget>ou\yd, is de in
vloed van de arbeiders in de plaatselijke 
afdelingen vaak nog vrij groot. De kans, 
dat een plaatselijke afdeling zich niet 
tegen een door de arbeiders gewilde actie 
zou verzetten, is dus vrij groot.

De nieuwe m aatregelen wentelen ech
ter het volle gewicht van d e  wettelijke 
m aatregelen op de plaatselijke afdelingen 
en deze zijn natuurlijk niet in staat dit te 
torsen. Het- gevolg zal zijn, dat niet al
leen de centrale besturen, maar ook de' 
plaatselijke afdelingen van de unions zich 
tegenover de acties van de arbeiders zul
len moetep stellen.

De nieuwe, door de U .A .W . genomen 
besluiten brengen geen radicale verande
ring in de positie van  de Amerikaanse 
vakbeweging. Zij bewijzen echter, dat de 
geleidelijke onderw erping aan het „de
mocratisch fascisme” verder gaat.

O nder invloed van  dit soort nieuwe 
arbeidswetgeving v o ltrek t. zich boven
dien in de vakbeweging zelf de centrali- 
satie^die de topleidingen de macht over 
het gehele organisme verschaft.

Feiten die spreken
„N aar JLI.P. verneemt zijr ii- de afgelo

pen week 30.000 mai. geregelde troepen 
uit Duitsland en N oord-A frika in Frank- 
rijk teruggekeerd. Deze troepen zijn thans 
gelegerd nabij Parijs, Rijsel, Lyon en an
dere plaatsen, die als mogelijke centra 
van onrust Worden beschouwd.

H et bfsluit daartoe moet zijn genomen 
dooï de regering Ramadier. N iet alleen 
in Duitsland ook in Frankrijk is de 
bruikbaarheid van de „socialisten’* in de 
regering, groot*

En verder bericht U . P.:
„dat grote aantallen ex-nazi’s onder 

wie militairen van* Rommel’« A frika- 
corps, in Jn do-C h ina  voor de Fransen 
strijden tegen de Vietnamaae nationa
listen."-

Een correspondent v a n . Assosiated 
Press merkt hierbij volgens H et Parool 
van 28 Nov. op, „het doet eigenaardig 
aan, dat zij grotendeels in Amerika ver
vaardigde uniformen dragen en bewa
pend zijn met geweren van  Amerikaans 
•faOTikaat.” . !

• Z o  zien we, dat niet alleen atoomge
leerden en vl^gtuigrdeskundigen uit fas* 
cisties Duitland door de ,,democraten” 
gebruikt kunnen worden, o o k 'd e  dood
gewone nazi-soldaten worden door hen 
ingezet als lie t er om gaat, ontevrede

nen, die in verzet komen, neer te slaan. 
Ook het land van de „vrijheid", Ame
rika, helpt daarin  een handje. M et alle 
middelen zal het kapitaal-bezit veilig ge
stern . w orden. W ie  gelooft nog in het 

'sprookje, dat de afgelopen oorlog een 
ideologische oorlog was?

S O L ID A R IT E IT
De Federatie van  iBedrijfskernen, de 

LF.B.K. verzoekt ons opname van bet 
volgenrfe ‘bericht: E én van  de meest ac
tieve strijdbare arbeiders, die reeds jaren
lang op een zeer moeilijke post dapper de 
strijd volhoudt, is dezer dagen gebrood
roofd. Hij hoopt b ’nnen een week of zes 
een nieuwe werkkmny te ‘hebben gevon
den. G edurende die tijd . zit hij met een 
groot gezin in grote zorgen. H ier is soli
dariteit nodig.

W ie  de I.B.K. in staat wil stellen onze 
kam eraad door deze periode heen te hel
pen, storte zijn bijdrage op postrekening 
nummer .205330 tfcn name van T h . H ars
man te  Amsterdam onder het m otto „So- 
lidariteit’'.

W eift nieuwe afamntfb
o o m  „ S ju v d a a if*

4e verantwoording Pers fonds  
„SPARTACUS O P  DE VESUVIUS'*

Over de maand November mochten wij als vaste 
bijdragen ontvangen:

J. H. B. te Z . ƒ 1.—. J. L. te A. ƒ0.50, S. H. 
te A. ƒ0.50. J. V. te A. ƒ1.—, J de G. te A. 
ƒ I.—, J. de G. te A. ƒ.2.50, H. G. L. te A. ƒ 10.—. 
S. D. M. te A. ƒ2.—, B. N. te A. ƒ2.50, I. H- 

. t e  A. ƒ0.50, Th. M. te B. ƒ7.50, P. K.—M. te
B. ƒ 5.-7-, S. O.—M. te B. ƒ7.50, O. S. te A.
f3 .— . J. V. te A. ƒ10.—. O . A. te A. ƒ2.50. 
L. M. te ’s G. ƒ 10.—,'B . B. te 'Z . f2 .—. Totaal 
f  69.—. • ' ■

Over de Postbus ontvangen gelden» W . v. d. V.
te A. ƒ 1.50, E. W . B. te B. ƒ U—, J. v. D. te H. 

- ƒ 10.— R. L. W . te  A. ƒ 2 .^ ,  P. Z. te A. ƒ 5 .- .
C. A. G. te R. ƒ6.10, L. M. te 's-G. ƒ 11.65, Kam. 
S. te D. ƒ 2.50. A. H. te R. ƒ0.55. Kam uit Antw. 
ƒ 10.—. Totaal ƒ 50.30.

V<n|er ontvingen we nog* F. de R: te R. ƒ 2.50, 
T. B. te A. ƒ 1.—, Kl. P. te A. ƒ 1.50, M. S. te A.

50. H. B. te A. f  1.50, Kam. uit Br. ƒ 10.-. 
W eek Abonné’s te 's-G. f4.44. Maand Abonné's 
te 's-G. ƒ 4.05,. J. T . te s-G. ƒ 1.03, Bijdrage ƒ 0.30. 
G. de B. te s-G. ƒ 1.—, H. J. te ’i-G. ƒ 1.55, L. 
B. te. ‘s-G. ƒ 10.—. Totaal ƒ41.37.

• Vorige verantwoording ƒ454.21. Totaal ƒ614.88.
W e zijn nu reeds yier maanden bezig het touw 

te knopen, dat ons van de Vesuvlus moet afhel
pen. Het resultaat is niet onbevredigend. Maar 
laten we. niet vergeten, dat van dit mooie totaal 
van meer dan ƒ 600.-— al ruim ƒ 300.— gebruikt 
is moet«n worden. Natuurlijk, het mocht aange
wend worden, om de krant in stand te houden. En 
in de toekomst zal het voorlopig nog.nodig blip 
ken, dat het persfonds zo nu en dan bijspringt- 
Voor óns e«a geruststellende gedachte te weten, 
d a t we een groéf^tOTQewi|de lezers achter on* hebben.

En voor hen moet het een voldoening zijn ,op de« 
wijze het bestaan van hun blad te helpen verzekeren.
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Q x & i z e n  'd e x  J J i é e x i e
O nder de invloed van de maatschappe

lijke ontwikkeling van  de laatste twintig 
jaren, die de klassejx>sitie en de organi
satie. van de klassenstrijd der arbeiders 
op veel punten zo geweldig heeft veran
derd, is in de linkerhoek van de arbei
dersbeweging een ernstige discussie be
gonnen. De organisatie van  het kapitalis
me heeft wel is w aar de oude politieke 
bewegingen en de vakbeweging in zich 
opgenomen en heeft het verzet van de 
arbeiders daardoor gedwongen, nieuwe en 
meer op hun zelfstandigheid berustende 
wegen te gaan, maar daarm ede is het 
verleden in de hoofden van de arbeiders . 
m aar niet in één slag verdwenen. En, al 
vervult thans b.v. de  vakbeweging een 
rol, die tegengesteld is* aan ,de proletari
sche strijd, zij doet het nog altijd voor
komen, alsof haar besturen arbeidersver- 
tegeri-woordigers zijn. H et is zelfs zo, dat 
de arbeiders zelf zich van die suggestie 
zeker niet ten volle hebben bevrijd. In 
veèl gevallen gaan zij de zelfstandige, 
z.g. wilde, strijd wel in, m aar wanneer zij 
constateren, dat hun vakorganisatie aan 
de andere kant staat, dan  rijst bij de 
zwaksten een gevoel van  twijfel of hun 
eigen houding wel juist is. Bij de s te rke-’ 
ren. groeit een gevoel van te worden ver
raden door „de bonzen” . Politieke stro
mingen, die zich uitgeven voor revoluti- 
onnair, ?ijn op dit punt vaak niet verder, 
Zij bevorderen, w aar het kan, de gedach
te, da t e r voor de „verraders” andere 

j FS ,n '^e P â a*s m°eten worden ge
steld, op wie de strijdbereide arbeiders 
kunnen vertrouw en. Nieuwe leiders,“ die 

e orgapisatie w eer dienstbaar zullen 
maken aan de strijd en die de kassen voor 
stakers- en actiegelden open zullen stel
len. D e zelfstandig begonnen actie wordt 
daardoor steeds w eer voor de vraag ge
steld, of er geen-vakbondsbesturen in ge
mengd moeten worden, of de actie niet 
overgedragen kan èn moet worden aan 
de bonden,

De vakbondsbesturen hebben in deze 
natuurlijk hun geheel eigen wijze van op
i a ë n .  Tegen hen, die „onrust willen 

stoken \  niet alleen in de eigen organi-

• • \

satie, maar ook in tfe maatschappij, die 
beheerst moet zijn dqór de wil tot weder
opbouw, geldt het oude werkgeversbe- 
ginsel: „uitsluiten". Zij, aan de top het 
hele organism e beheersende, slingeren de 
banbliksems van royementen en kunnen 
daarm ede hun organisatie „bescherm en”. 
Komen er ongewilcT wilde acties, dan 
drukken zij die dood, of doen een beroep 

• EP. de oude begrippen bij de arbeiders. 
Ziijn die begrippen fa voldoend sterke 
mate aanwezig, dan lonen zij zich bereid, 
de onderhandelingeii van de stakingslei
ding over te nemen en zorgen voor een 
spoedige likwidatie Van de strijd. In elk 
geval eisen zij van de arbeiders onder
werping aan  de doof de bondsbesturen, 
als „arbeidersvertegenw oordigers” , ge
sloten collectieve contracten.

Z o  blijk* duidelijk, dat deze oude 
denkvormen voor de strijd _niet anders 
dan nadelig k u n n en ü jn .

H iervan uitgaande eiw  vaststellende, 
dat d e  strijd om een centje meer of min
der-in  de door het georganiseerde kapi
taal beheerste maatschappij w einig of 
■geen perspectief meer biedt, w ordt door 
anderen in de linkerhoek van de arbei
dersbeweging het op zich zelf juiste be
grip, dat de arbeiders het zelf moeten 
doen, zelf de strijd moeten voeren en in 
handen houden, tot een -dwaze -vorm ' 
door gevoerd. Zij zeggen.- de strijd g a a t 
om kapitalisme of communisme en het 
laatste is alléén dan te verwezenlijken 
w anneer er Welbewust w ord t^  gestreden 
om de beheersing van het productieappa
raat. Alleen, wanneer, de georganiseerde 
bednjfspersonelen zieh daarvan bewust 
zijn en hun com iteës,of raden door dat 
begrip worden gedraden, heeft het arbei- 
dersoptreden wezenlijke maatschappelijke 
w aarde, als strijd ó m 'h e t communisme.

H et zweren bij het oude, het niet theo
retisch verw erken van de verschijnings
vormen van dit georganiseerde kapitalis
me, voett ongetwijfeld to t nederlagen 
voor de arbeidersklasse.' levert haar 
steeds weer u it aan »vijandelijke klasse- 
organen. M aar evenfeer geldt d a t  voor 
die fevolutionnaire socialisten, w ier theo

rie niet uitgaat van de .dagelijkse klassen
strijd, Ai aar, die abstract u itg aa t'v an  de 
vraag  welke inzichten de arbeidersklasse 
behoeft voor de vestiging van  het com- 
munisme. In die theorieën mist men de 
werkelijke klassenstrijd en bij h aar be
lijders is daarom ook afwezig het ernstige 
verlangen deel te nemen aan de strijd van 
nu. Zij zullen theoretiseren en verder 
moeten de arbeiders het m aar zelf doen. 
is het nodig te zeggen, da t daardoor een 
scheiding ontstaat tussen de strijdende 
klasse, met alle fouten en tekortkomin- 

daar nog heersen en de theo
retici die angst kennen voor.e lke stnjd 
en elke organisatie, diè niet voor hon
derd procent beantw oordt aan het door ' 
hen noodzakelijk geachte?

D e theorie kent haar grenzen. Zij is 
onmisbaar in de klassenstrijd. Steeds uit
gaande van  de maatschappelijke toestan
den het ontwikkelingsproces d a t het ka
pitalisme, doormaakt, en het bewustwor
dingsproces dat de strijdende klasse door- 
maakt’ kan krachtig bijdragen aan de
bevordering van de komst van het com
munisme.

M aar wie met die inzichten gewapend 
is, weet dat zijn theorie deel is van de 
strijd zelf. Hij begrijpt, da t de klassen
strijd m et geboren w ordt uit de theorie 
m aar de theorie uit de strijd. W aarb ij na
tuurlijk de éne arbeider vroeger, de an 
dere later de werkelijke diepe betekenis 
van de strijd duidelijk' wordt. D aardoor 
beseft hij ook, dat hij midden* tussen de 
strijdende behoort te  staan en al zijn ken
nis ten dienste moet staan van de klasse 
óók in de strijd van nu.

Daarom bevorderen wij de pogingen die 
de laatste maanden worden ondernomen 
om tot vorming te komen van werkelijk 
revolutionnaire propaganda-kernen de 
bedrijven zo van ganser harte. En wij zijn 
er ons van bewust, dat kam eraden, die 
deel uitmaken van zulke kernen het ver
langen moeten bezitten ook stuw end in 
de strijd werkzaam te zijn. Z ij willen d aa r
mede noch een kernenorganisatie op zich 
zelf dienen, noch een politieke beweging. 
Hun w erken en hun theo/ie staan slechts 
in dienst van de klasse en -zijn er op ge- 
rifcht, op welke wijze ook, hét zelf han- 
deieir en het zelf organiseren te bevor
deren. ‘ -

W ie in de practijk van de klassenstrijd

. • -  • • — l -



»et, dat Jietr eigen optreden van 
d £  aföèidére’-laiigs Véle wegen gaat. H et 
is lang niet zeker, zelfs niet waarschijn
lijk," dat overal op den  duur nieuwe en . 
voor de volle honderd procerft aan  het 
doel beantw oordende bedrijfs- en klasse- 
orgänisaties door eveneens voor de V9lle 
honderd procent bewuste arbeiders ïu l- •

• len worden gevormd. De laatste maanden 
hebben wij in verschillende acties kun
nen constateren, da t arbeiders die tot 
strijd werden gedreven, gebruik maakten / 
van in de bedrijven, bestaande organisaties 
die ze zelf nog min of meer 'beheersten. 
Bedrijfskemen, verkozen om de naleving 
te 'con tro leren  van sociale bepalingen en 

•bestaande uit leden van diverse vakbon
den, groeiden uit tot stakingsleidingen 
van  het personeel. Z o  gaat het inTje klas
senstrijd. M en benut alles wat- men meent 
te  kunnen gebruiken en ondertussen blijkt 
de arbeiders wie in dergelijkè organen 
werkelijk strijdbare figuren en met huid en 
haar aan het oude verknocht zijn. De 
arbeiders,m oeten nu eenmaal vorm geven 
aan hun optreden en dat v indt op allerlei 
wijze plaats. V 

. ’ '  En juist zo, in d e  strijd,', groeit de wil 
bij: de arbeiders om de organen die zij 
kunnen behpergen en w aarin hun vertrou
wensmannen zitten, voortdurend te  zuive
ren' en effectiever te  maken.
; Daarbij groeit, door de positie die de 
vakbonden innemen, het. inzicht,, d a t de 
bonden allen buiten de strijd moeten wor
den gehouden, omdat zij alleen de strijd 
en de strijdeenheid kunnen schaden.. " 

Gelijktijdig groeit ook  het inzicht, dat 
de strijd om een beter loon, beter in ver- .* 
band met het prijspeil, niet alleen steeds" 
achter de feiten aanKobbelt (dat, om een 
reeds vroeger gemaakte vergelijking te 
gebruiken, de lonen d e  trap  en de Rijzen 
de lift nemen) m aar in feite slechts de 
sluier is, w aarachter het probleem van een 
betere behoeftenbevrediging de* arbeiders 
schuil gaat.

D aardoor worden de arbeiders s teeds ' 
sterkA  met de neus op de feiten gedrukt, 
dat 'hun strijd e r  één is-inzake de pro
ductie en de distributie zelf, een strijd om 
de beheersing van het gehele economische

• leven. : > -------
Z ó  gaat de strijd. Z ó  zal de arbeiders

klasse tot inzicht en georganiseerde' een
heid van optreden konden. En v^or wie 
dit-inziet, zijn er telkenmale monienten. 
dat hij vol innerlijke warm te to tÜ et besef 
komt, dat hij-goed w erk in de klasge 
verricht. —

^ ---------------------------- r

De Ffaüsfë"arbeiders oft Ä ärl
Nog steeds golv^p d e  stakingen door 

Frankrijk.rBelangrijke groepen arbeiders 
sluiten zich telkens} weer bij de stakers 
aan, vaak in hun bejdrijven er .toe beslui
tend uit solidariteit'juet andere arbeiders
groepen in stad  of district, die reeds in 
staking zijn. Andere# weer komen er toe, 
na opgeroepen te zijn door de leiding van 
bun vakbond. Zo zjjn V rijdag 5 Déc. 2 
millioen am btenaren^qor hun bonden op
geroepen, als een waarschuwing aan.^dé 
•regering, 5 dagen l^ng het w erk neer te 
leggen. D e overige bonden van overheids
personeel besloten, -{Maandag, 8 Dec., 2 
dagen te staken. D aarentegen nemen an
dere grote groepen afbeiders in Parijs en 
elders het werk op, nadat hun eisen 
(w aarvan  de kern een 25 pCt. loo^sver-

Theorie en praktijk 
gaan samen . . . . . .  
werf nieuwe

. In dit beeld  erkennen we de grote toon
beweging van  de gehele werkende be
volking van .F rankrijk , die allen, to lfde  

'la a ts te  toe, grijpt en meesleurt in één gfote 
golf. Hoe stom zijn toch de perskoelies 
van onze dagbladen, vooraan „H et E a- 
róol” en het „Vrije V olk” da t ze dit alles 
willen toeschrijven a a n . de ' „drijverijen” 
der communisten. Zij zijn zo verdiept in 
hun .geleide economie” , zo ver weg van 
de ellende, die juist door deze „economie” 
aan de w erkende bevolking worcjt opge
legd, dat ze alle yerstand  verliezen als, 
door de actie der in verzet komende a r
beiders, hun mooie ideaal aan diggelen 
w ordt geslagen.

Bij de eerste stoot, die de arbeiders aan 
liét w ankele gebouw van de democratisch

hoging is) w aren ingewilligd. De kan too r- - gecammxfleerde Kapitalistische üitbuiting
bedienden, die tot de staking hadden be
sloten, Bleven aan Het w er.k w ant reeds 
voor de vastgestelde datum werden hun 
eisen toegestaan. '

' V -

geven, solidariseren zij zich met Ramadier, 
Schuman en de Gaulle. Ja oojc met de 
Gaulle, w ant allen v o rm e i  samen één 
front tegen de strijdende arbeiders. H et

„Er is een algemene stemming van grondig pes
simisme. E r is twijfel aan alles. E r is geen ver
trouwen. Er is geeu^ftrnstig en yolgehouden stre
ven. in  het bijzonder Eiiropa, gaat in vérscheurd- 
helcf tenonder.”

'W a f  bptekenen. eigenlijk soortgelijke* zo vaak 
vernomen klachten? -

Inderdaad is het beeld dat het oude Europa te 
zien geeft niet opwekkend. En evenmin geeft het 
wereldgebeuren in het algemeen gezien reden, tot 
wat men wel eens in gekleurde stijl. „blijmoedig 
optimisme" noemt. ,

Maar grondig pessimisme, noch blijmoedig op
timisme zijfi op zichzelf factoren, die ons dè po
sitie van Eüropa, de politieke wereldsituatie, of de 
plaats en de betekenis van de arbeidersklasse

Antithese

abonnés

kunnen verklaren. Zij zijn slechts de neerslag in 
'het gevoelsleven van de mensen. re^/eeg gebracht 
door de feitelijke maatschappelijke verhoudAgen. 
Zijn wij voorziÄlg met het woordje „slechts”, 
want evenzeer is waarj dat in de politiek stem* 
mingen worden gebruikt en bevorderd.

W il de arbeidersklasse tot een eigen zelfstan- . 
dige politiek, to{ eigen Machtsontwikkeling komen, 
dan zal zij zich uit die stemmingmakerij moeten 
yrij maken en zich eigen plaats en taak bewust 
moeten worden. 1 ,

Vredelievende volken en atoomborn-dreigemen- 
ten.-Marshallplajmen tot hulp aan Europa en ge
lijktijdige bestrijding van de geleide opbouw-politiek 
van de West-Europese landen door Amerik|..Op- 
houw-politiek door sociaal-democratische _ rege
ringen en massastakingen van de arbeiders. Alge
meen verlangen bij de arbeiders naar eenheid in 
hun beweging en in tegenstelling daarmee, een ver- 
scheurdheid-als nimmer te voren'.

W at moet er van deze wereld vol tegenstel
lingen, vol antithesen terechtkomen? Hoe komen 
wij ooit tqt een werkelijke wereldorde, een werke
lijke eenheid of synthese? W erkt niet alles ver- 
scheurend_pp elkaar in? En moeten wij daarbij, niet 
van grondig pess.imismé zijn vervuld? -

Hoe zwak ons de arbeidersklasse nu ook voor 
.komt, het moet ons duidelijk zijn, dat uit al de 
genoemcfè tegenstellingen er twee naar voren tre
den. Twee, die elk een eigen wereld vertegen
woordigen, _de oude en de nieuwe wereld.

Een synthese tussen déze twee, tussen kapitalisme 
en commnnisme, is uitgesloten! Zij zijn. tegenstel
lingen. - j .'

Hun tegengesteldheid vindt haar grondslag In de 
productieverhoudingen. 'De arbeidsmiddelen beho
ren ü ie t aan, en worden niet beheerst door de 
werkers. Zij zijn in handen van de heersende

klasse, die om de produ.ctie te doen lopen, de ar
beidskracht van de werkers koopt, hen uitbuit.

• Elke strijd van de arbeiders tegen die uitbuiting 
is in zijn diepste wezen een verzet tegen deze 
maatschappelijke grondslagen en moet uiteindelijk 
een strijd tussen de beide klassen worden over de 
vraag, wie cle productiemiddelen beheersen zal, de 
bourgeoisié of het proletariaat. .  .  j ,

„De geschiedenis van alle samenleving is tot 
dusver een geschiedenis van klassenstrijd” was dè 
eerste les, die ons werd verklaard in het Commu
nistische Manifest, dat Marx en Engels in opdracht 
van de Communistenbond. als internationale ar
beidersvereniging, in 1848 schreven.

Niet eep verzoening van de klassen, maar het 
uitvechten van de klassenstrijd slechts kan tot de 
synthese, het opgaan van de samenleving, in een 
hogere maatschappelijke orde, leiden.

Het slot van het tweede hoofdstuk van dit C.M. 
.bracht de voorspelling van de uitkomst van deze 
laatste der klassenstrijden en .van de onvermijde
lijke overwinning van het proletariaat. Het luidt:

„Zijn in de loop der ontwikkeling de klassen-
• verschillen verdwenen en is alle productie in 

de handen dér verenigde individuen samenge- 
trokken, dan verliest de openbare macht haar 
politiek karakter. De politieke macht* in de 
eigenlijke zin is de georganiseerde macht van 
een klasse voor da verdrukking Van een an
dere. Als het proletariaat in de. strijd tegen 
de bourgeoisie zich verenigen, moet tot een 
klasse, door een revolutie zichzelf tot een heer
sende klasse maakt, en als heersende klasse 

. haar macht gebruikt om de oude productie- 
verhoudingen op te heffen, dai> heft het roet 
deze productieverhoudingen de bestaansvoor
waarden van de klassentegenstelling, van alle 
klassen hoegenaamd en daarmede zijn eigen 
heerschappij als klasse op.
In de plaats vafl. dg oude burgerlijke maat
schappij met haar klassen en klassentegenstel
lingen treedt een gemeenschap, waarin de vrij* 

, • ontwikkeling van een lede* de voorwaarde i* 
, tot de vrije ontwikkeling van allen”.

De kapitalistische klassenmaatschappij is als uit- 
buttlngsstelsel meer dan welke voorafgegane m»at'

fcelotfft fre t >ais straks ooki-m ons land d e  
arbeiders d e  strijd beginnen, moeten be
ginnen, als ze niet steeds dieper willen 
wegzinken in d e  ellende. x

H et kan overigens geen kwaad, als de 
heren zich reeds zo vroegtijdig in de kaart 
laten kijken en ze maken zich alleen m aar 
belachelijk als ze juichen, w anneer grote 
groepen van Franse arbeiders het werk 
weer opnemen, w aaruit zij dan afleiden, 
da t de communisten het verliezen.

De Franse, arbeiders zien het als een 
overwinning, w anneer hun eisen zijn inge
willigd en da t is het belangrijkste. D e ge
leide economie in Frankrijk, deze peging 
om door ffconomische dw angw etten het 
levenspeil der arbeiders zo laag te hou
den, d a t het kapitaalbezit in snel tempo 
kan w orden vergroot, komt op de glij
baan der inflatie.

V oortdurend nieuwe acties d er arbei
ders kunnen niet uitblijven, met “de beste 
kansen voof nieuwe successen van de 
massabeweging. G rote gebeurtenissen alsN 
deze massale stakingen, laten een diepe 
indruk bij de arbeiders achter. Z e  zullen 
gaan beseffen, tot veel meer in staat te
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schappelijke orde-^ol belangentegenstellingen. Al
leen belangentegenstellingen? Er wordt ongetwijfeld 
veel over beginaeiengesproken. maar in de diplo
matie'en de gehelè kapitalistische politiek dienen, 
zoals bekend woorden alleen om de gedachten te 
verbergen*

In werkelijkheid, beheerst allen maar één Be
ginsel, n.l. winst en macht. De verschillende metho
den om het doe^te_bereiken zijn in de allereerste 
plaats bepaald door de ontwikkeling van de pro
ductiekrachten. Deze ontwikkeling bracht metho
den van vrije concurrentie, staatsbescherming van 
handel en nijverheid, geleide economie en staats- 
kapitalisme. Alle methoden werden en worden op 
hun tijd aangewend. De gang van de kapitalistische 
historie wijst echter, met sprongen en terugvallen, 
in de richting van geleide economie en staatskapi- 
talisme, zolang niet de arbeidersklasse definitief 
deze geschiedenis-fase afsluit. Vooral die landen 
«yer modem-kapitalistische ontwikkeling vrij laat 
is aangevangen en de landen, die door oorlogen of. 
andere omstandigheden in de voortdurende belan
gentegenstellingen, de moeilljkste, meest wankele 
posities innemen, zijn genoodzaakt de jonjjste me
thoden, die vao "door- de staat geleide ecor.otnie 
en staatskapitahsme, te- hanteren. En de zich in 
machiige blokken samentrekkende elkaar tcg:n- 

1 gestelde, machten; die in twee wereldporjiogen op 
elkaar botsten, waarvan wij nu getuigen en slacht
offers waren dwingt de „leiders” dagproductie 
vooral te richten op een voortdurende oorlogsvoor
bereiding, op een gereed zijn - voor de volgende 
militaire botsing.

De antithese tussen de machthebbers, dwingt 
’hen de andere antithese, die tussen uitbuiters en 
Jtftgebuiten, voortdurend te verscherpen. Dwingt 
hen nog meer, niet de voorziening v#ui de gemeen- 
schap na te streven met noodzakelijke product er,, 
■naar de behoeften dier gemeenschap te verwaar,- 

/ lozen om eigen imperialistische macht te ver
groten.

Elke poging, de „eenheid” van een natie te ves
tigen, is daarom het tegendeel van eenheid, het 
H. de uitwerking van de tegenstellingen in het ka
pitalisme, de antithese. ‘Met andere woorden: elk 
kapitalistisch plan tot wederopbouw en elk berdep 
om daaraan medewerking—te„ verlenen, is voorbe-

zijn, dan a ll« n m sfe r to t loopacties, w a a r 
voor zélfs eèh r e g e r i i f  moét zwichten.

H et geweldadige optreden der regering 
tegen de nog overal voortdurende stakin
gen  geeft daartoe aanleiding genoeg. U it 
alle delen van Frankrijk komen berichten, 
da t politie en troepen de arbeiders u it dè* 
door *hen bezette mijnen, fabrieken of 
spoorwegstations verdrijven, maar  ook 
dat deze door f\e  arbeiders heroverd wor
den, Marseille is als ihr s taa t van  beleg; iu 
St. E tienne beheersenndè stakers de stad 
en patrouillerende stakfcrs nemen de' orde- 
dienst over. Hier, en in vele andere plaat
sen is de loonstrijd üitgegroeid tot een 
machtsstrijd. W ie  kaïS zeggen, * of zich 
hierbij niet opnieuw ^ e  honderdduizen
den, die het werk hébben hervat nadat 
hun eisen waren fngéwilligd, zullen aan
sluiten? ' e

Intussen .wordèn óiök de communisti
sche leiders dóór de go lf van" activiteit 
der massa's gegrepeii De respectabele 
figuren» die, als burgermeester, politie- 
prefect, leden van h e r  parlement, en des
tijds zelfs van de regèring, bedrijvig ge
noeg w aren om de burgerlijke ordening

-reiding van het komende nieuwe militaire conflict.
Daarom moet overal, ook daar waar dat soms 

nog anders lijkt, de machtsversterking en de ge- 
zagsversterking door de heersers worden na ge
streefd. In dit verband is bet opvajjend. dat Ame
rika enerzijds aan Europa te verstaan geeft, dat 
bet er prijs op stelt, dat tegenover zijn Marshall- 
plan-hulp, doQr Europa een wat vrijer bedrijfs
leven en een wat getemperde nationalisatie-politiek 
wordt gesteld, maar dat het anderzijds in eigen 
land \deer neigt naar een geleide economie.

D e. vrijheid, die het in de Europees« economie 
wenselijk afcht, gaat -bovendien slechts zover, als 
de straks binnenrollende dollars aan de Ameri
kaanse financiers- en reuzenbedrijven nieuwe winst 
en machtsmogelijkheden ’ziiïlen verschaffen.

Maar dit verlangen naar groter vrijheid in het 
Europese bedrijfsleven tenr bate van het Ameri
kaanse kapitaal, wordt toch direct begrensd, door 
de noodzaak van een sterk gezag, een autoritair 
en vooral arbeidsdisdplinair gezag in verband met* 
de oorlogsvoorbereiding. Dè steyn aan Franco.’ de 
sympathie voor de Gaulle, zijn daarvoor de be
wijzen. ' .  r: - n

Al heeft het staatskapitalistische Rusland in zijn 
machtsstreven tegenover de1 imperialistische tegen
stander andere pijlen op iljn boog, ook de Rus
sische arbeiders en de arbeiders van de landen, 
die in de sfeer van zijn regiem leven, treft zowel 
de verscherpte uitbuiting, als het autoritair en ar- 
beidsdisciplinair gezag.

De strijd tegen' de uitbuiting neemt daarom voor 
de. arbeidersklasse internationaal steeds meer het 
karakter aan, van een atnja om de beheersing van 
de productiemiddelen. een! strijd vooral tegen de. 
mede in de staat georganiseerde macht van de 
klasse-vijand. Zij moet tegelijkertijd -worden, een 
strijd tegen het kapitalistisch gezag en dus tegen 
de staat. Eep strijd t i e n  de kapitalistische weder- 
cpboim, ook wanneer die gepropageerd wordt on
der de leuze van socialisatie door de Staat en zijn 
organen. r

De komende klassensOtyt gaat uiteindelijk om de 
vestiging van een gemeenschap van vrije en ge
lijke producenten hetgeen "alleen verwezenlijkt kan 
worden, wanneer dé werkers internationaal de pro
ductiemiddelen zelf zulkb beheersen en beheren. 
Dat is dan de uiteinde lijke synthese, die uit de 
antithese te voorschijn tród t. -

rfé  handhaven^ zijn nfêt p e e r 'te .  
nen. D e obstructie, gevoerd-door de bijiÉa 
200 communistische kamerleden, toen de 
w orgwetten, ter. onderdrukking der s ta 
kingen, e r  doorheen^ gejaagd w erden, 
heeft de aannem ing eè van  n iet kunnen, 
tegen gouden. Een bewijs te  meer, da t 
niet in he t parlem ent de kracht van  het 
proletariaat ligt. M aar ze hebben zich 
openlijk met de 'strijdende m assa’s  gesoli- 
dariseerd en daarbij ook —  hoe kon  he t 
anders — , het nétte burgerm ans-jasje u it- • 
getrokken. E n  er is meer. „D e W a a r
heid " w e e t  triomfantélijk te melden, d a t 
communistische kamerleden in de eerqfe 
rijen meevechtend als het e r om gaat, doot 
politie en m ilitairen bezette mijnen en be
drijven te  heroveren. Is d a t alleen, om dat 
men in M oskou, op ? ’n zachtst gezegd, 
geen bezw aar heeft tegen de massa acties 
in Frankrijk, die ten slotte toch een  ge
duchte slag betekenen tegen de dollar- 
politiek? Q f  heeft het enthousiasme der 
strijdende arbeiders o o k  zijn uitw erkina 
gehad? - *

W ij zullen het éne niet over het hoofd 
zien, m aar ook het andere niet onder» 
schatten. Z éker, Rusland is als gróte mo
gendheid een kracht in de w ereld .-V oor 
fanatieke stalinisten is he t zelfs meer. is 
het hun w are  vaderland.. W ie  zich als 
soicfoat van  dit vaderland ïn  de strijd be- 
geeft, zal. ook moed moeten tonen. M aar 
de nu nog grotendéels'slu iaerende krach t 
van het proletariaat is groter; ze zal ten 
slotte oo k  het stalinistische R usland moe» 
ten overw ipnen. In Frankrijk zien wij een 
begin van strijd, w aarin het p ro letariaat 
zijn krachten toont. W ie  midden in deze '  
strijd staat, w ord t meegesleurd, ook de 
leiders d er stalinisten. *

Z e e r zeker bestaat het gevaar, dat de 
F ranse stalinisten, georganiseerd en ge
disciplineerd in hun partij, rie actie d er 
arbeiders geheel to t hun eigen actie ma
kende, de strijd d er arbeiders zullen be»* 
heersen. D at ze deze actie  gebruiken om 
zich zelf in het zadel, d.w.z. in de rege- ; 
ring te  helpen. M aar de arbeidersstrijd 
in onze tijd heeft zijn ei^en wetmatigheid. 
Hij vereist organisatie van en door de 
arbeiders zelf, en hij doet in het bewust-? 
zijfi der arbeiders een besef van  hun 
kracht en m acht groeien, . w aardoor ze 
ook tegen eventuele toekomstige stalinis
tische heersers de strijd durven aanbin^ 
den. H et verloop van de Russische revo
lutie behoeft zich in een W est-E uropese 
revolutie niet te herhalen.

H et is goed. deze dingen^nu reeds te  
zeggen, w an t straks komen we in geheel 
W est-E uropa voor dezelfde beslissing te  
staan. O ok  dan  kunnen wij niet anders 
beslissen* dan  nu, geheel en al aan  de 
zijde der strijdende arbeiders te  staan, —r 
he t is onze eigen strijd, of de sta lin isten ' 
er een leidende rol in vervullen ó f n ié t. • 
W ij vertrouw en op de kracht van  het 
proletariaat, d a t. als het zijn kracht kan  
ontplooien, öok het stalinisme b a a s  za l 
worden. • l, r
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-De" gigantische strijd  Van de Franse 
arbeidersklasse tegen de kapitalistische 
Overheersing en uitbuiting heeft vrijwel 
iedérs aan d ach t W e  w eten, da t achter 
deze strijd gedeeltelijk een politieke ach
terg ro n d  zit, n.l. de strijd om imperialis
tische invloedssferen tussen Amerika en • 
Rusland, vertegenwoordigd door de Gaul- 
hstén en Stalinisten. D at neemt evenwel 
niet weg, dat de strijd in Frankrijk, ge
boren uit de grote nood d e r werkers, stel
lig belofte inhoudt. E r on tstaat n.l. een 
derde macht, die noch het Amerikaanse, 
noch het Russische imperialisme kan en 
wil aanvaarden. D it kunnen w e lezen uit 
een brief Vaft een F rans»  kam eraad uit de 
stad Asnières vlak bij Parijs. Hij schrijft 
n.l. het volgende: ')

De laatste weken hebben* de kolenprij- 
zen zich verdubbefd, w at to t -gevolg heeft, 
d a t andere prijzen (electriciteit, industrie, 
trein  enz.) ook moeten stijgen. D it ver
groot steeds meer de ellende van  de w er
kers met het gevolg dat* er voortdurend 
stakingen uitbreken. Deze' w orden over 
’t  algemeen geproclameerd en begonneij 
door. het Anarcho-Syndicalistisch vakver
bond, de C .N .T . H et Stalinistisch vakver
bond, de C .G .J ., is dan wel verplicht te

volgen; wil het get 
verliezen.

L'gewéldig ledenaantal

■ H ieruit blijkt da 
yakbonden do led

leiders d er officiële 
n ie t meer in hün 
. De arbeiders gaan’, 

etten, als dé vakbe-

jlijl 
IQ

macht kunnen hou 
zich zelfstandig v'< 
w eging niet mee wil doen*

Doch lezen we verder:
O f er een gewapend conflict zal uit

breken weten we niet, doch de mogelijk
heid bestaat, w an t zoals jezelf constateer
de, w orden we bedreigd van twee kanten. 
Enerzijds is er de Gaulle, die de moeilijk
heden uitbuit en de burgers veiligheid 
verzekert tegen het communistisch ge
vaar. Hij belooft de economische moeilijk
heden op te lossen èn Frankrijk n aar ge
lukkiger tijden te brengen. D aardoor kreeg 
hij 33 pCt. der stemmen. W ij w eten ech
ter, hoe zijn politiek zal zijn. Hij is een 
militair en zal Frankrijk naar een oorlog 
leiden» Hij zal de ellende der arbeiders 
vergiotén  door een groot leger te vormen. 
O nze betrekkelijke vrijheden zullen ver
dwijnen en Frankrijk zal èèn groot con
centratiekam p worden voor communisten, 
anarch isten ' en alle andere revolution- 
nairen.

Anderzijds zijn er de Stalinisten, die 
ook een belangrijke macht vertegenw oor
digen. M aar ook hen moeteri w e vrezen.

W attt k a m e ra a d , e je  W êet" ZÓ g ó*d é ls f t : ,1 
dat' het Stalinistisch regiem ook onze in
dividuele vrijheden zal wegvagen en- hèt 

-zal verplichte arbeid vbor de s taa t en voor 
Ruslimd m voéren .'t ' ^  V V f  : '-v'
< < Nu. on tstond  er een derde macht, die 

alle socialisten ■ en révolationnairen groe
peert, welke noch de ene, noch de andere 
dictatuur w il accepteren. M et enthou
siasme heb ik mij Aangesloten .bij 'die 
macht, en hoop dat het ons gelukken zal 
een dictatuur van  de Gaulle óf van Thorez 
te  verhinderen.

H et is juist, d a t een derde deel der 
Fransen. geweigerd heeft te stemmen. 
Jammer genoeg zijn het niet allemaal 
an ti-par lemen tairen /

Grótendeels zijn het mensen, die beide 
machten vrezen en het vertrouw en in de 
politieke partijen verloren hebben. Als zóó
danig stem t thet toch hoopvol.

T o t zover deze brief. E r blijkt duidelijk 
genoeg uit, d a t de Franse arbeidersklasse 
zich niet zonder slag of stoot over zal ge
ven, noch a a j^ ^ p p iu llis te n , noch aan de 
Stalinisten. 'Ä ^eeg innen - in te  zien, dat 
de bevrijding der arbeiders niet kan ko-, 
men door partijmacht, doch uitsluitend 
door de arbeiders zelf. O f het zal' geluk
ken, weten wij ^niet, maar de strijd in 
Frankrijk biedt perspectieven.

1). M en houde er rekening mee, dat 
de brief van  11 Nov. ’47 is.

Nederland 
brengt beschaving

A an het optreden van de Nederlandse 
bezettingstroepen op Zuid-Celebes wordt, 
na het politionele optreden op Java en 
Sum atra, nieuwe roem toegevoegd.

H e t  Parodl- van  28 November brengt 
daarover in bijzondere correspondentie, 
nieuwe berichten. -

Deze correspondentie gaat in hoofdzaak 
over dé toestanden w aaronder de N eder
landse dienstplichtigen daar moeten 

'teven. D at is lang niet fraai. V erder wijst 
H et Parool e r  op, hoe vooral ook finan- 
eiël deze militaire actie dóór de N eder
landse staat niet kan worden volbracht en 
verwaarlozing van ' de - dienstplichtigen 
het qevolg is. _ '  '

M aar w aar wij iij het bijzonder de aan
dacht óp willen vestigen is .de overweldi- 
gers-methode van de N ederlanders die op 
O ost-Java w ordt toegepast. W oordelijk ' 
schrijft .Het Parool:
f  ,,Dikwijls lopen de soldaten patrouille 
om in d? kampongs naar wapens te zoe- 
ken. Gewapende mannen, die men on
derweg tegenkomt, worden zonder par
don neergeschoten.” „

Is het wonder, da t in de door de N e
derlandse troepen „bevrijde” gebieden, 
de invloed van de republiek weer dage
lijks toeneemt?

M aar het meest schandalige feit moest 
dezer dagen de z.g.n.' N ederlands-Indi- 
sche regering zelf publiceren.

O p  23 November vertrok uit Bodowo-

*so een trein.^ó.m. bestaande uit een drie
tal goederenw agens met een transport 
arrestanten, gevangenen of leden van  bet

x  republikeinse leger of v a n ........ terroris-
>tenbenden. Bij aankomst van  de trein in 
Soerabaja. w aren 16 arrestanten overle
den, wegens het ontbreken van de nodige
verzorging................ .

In 1943 werden ii\ V ught een 70-tal 
vrouwen gedurende een dag en een nacht 
in één cel geperst, zo dat de deur met ge
weld moést worden toegedrukt. Enige 
vrouwen Stierven of werden, krankzinnig. 
W a t is -er met deze 100 gevangenen ge
beurd, w aarvan 46, bijna de helft om het
leven kwamen?........

W ie  in N ederland, niet als dienstplich
tige naar Indonesië wil gaan, zal voor 
h e t vervolg zw aarder worden gestraft, te 
weten: „v ier jaren” .

Tw ee zijden van  dezelfde medaille.

P E R SB E R IC H T
- ‘D a O fficier van  Justitie heeft het 
W eekblad  „De V lam ” in de persoon van 
de heer Tom  Rot gedagvaard om op 18 
December- ‘a.s. te verschijnen voor de 
Arrondissementsrechtbank • te Amster
dam.

Hem w ordt ten Ja s te  gelegd het opzet
telijk beledigen van het openbaar gezaj

Deze vervolging heeft betrekking op 
een plaat en een hoofdartikel in ge
noemd wéekblad naar aanleiding van  de 
gebeurtenissen rondom de Pasoendan- 
beweging.V ' . . , .

Spartacus conferentie
O p  Z aterdag  en Z ondag 27 en 28 De

cember houdt onze \bond wederom een 
bondsconferentie. Déze conferentie, zal, 
behoudens een huishoudelijke zitting, ook. 
toegankelijk zijn voor sym pathiserenden.'

O p Z aterdagavond, 8 uur, , w ordt een 
vriendschapsavond gehóuden, w aar de ka
meraden de gelegenheid zullen vinden na
der met elkaar kennis te maken. D e avond 
moet d p r ons tezamen worden verzorgd, 
de Amsterdammers zijn daarvoor reeds 
aan het werk.’ O p anderen w ordt gere
kend. Ef^is een piano aanwezig.

De huishoudelijke zitting begint Z a te r
dag om 5 uur.

De zittingen van Zondag zijn ook voor 
de sym pathiserenden toegankelijk. Het 
uuf van aanvang van deze bijeenkomsten 
w ordt nader bekend gemaakt.

De agenda luidt:
De huidige politieke verhoudingen en 

de taak en betekenis van Spartacus,
. H ierover worden tw ee inleidingen ge
houden. v ,
v a. het politieke gedeelte.

b. het economische en organisatorische 
gedeelte.

Sym pathisei^nden, die de conferentie 
willen bijwonen, worden verzocht zich te 
wenden to t Spartacus postbus 7046, Am- 
sterdam Z uid  2. *

Zij ontvangen bijtijds bericht, en toe
gangsbewijs.

Bij tijdige opgave kan v o o r s t a k wartie* 
ring wórden gezorgd! -

De organisatie commissie*

ll
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Macht en
De conferentie van de ministers van 

buitenlandse zaken van Am erika,' Ehgte- 
land, Rusland en Frankrijk te Londen, 
die nu reeds wekenlang bezig is, om tot 
een overeenkomst te  geraken over een 
vredesverdrag met 'Duitsland en  Oosten
rijk, is in al d ie  tijd niet verder geko- 
men* dan toen ze begon. D at is precies 
w a t e r  van verw acht werd. M en wist 
reeds vooraf, he t niet to t een over
eenstemming tussen Rusland en de an 
dere landen kon komen en verwacht dus 
ook van deze conferentie geen resultaten.

V raagt men, w at er wel van  w ordt 
verwacht, of welke zin deze conferentie 
nog heeft, dan is het anltwoord ifiet met 
een paar woorden te  geven. Misschien is 
men er niet geheel naast, als men deze 
Londens^ conferentie ziet als een laatste 
uitloper van een politiek, die getracht 
Heeft door de wereldorganisatie der V er
enigde N aties fU .N jO .) , to t internatio- 
nalj» regelingen en sdhiklcingen te  komen, 
waardoor d e  vrede tussen d e  volkeren 
zou worden verzekerd. Althans, vlak na 
de oorlog w as het verlangen naar vrede 
overheersend; n aar vTede tassen de over
winnaars dan, w ant dat de overwonnen 
landen moesten worden onderdrukt en 
vertrapt, d a t  behoorde bij dit „vredes- 
ideaal” .

De staatshoofden —  Stalin, Roosevelt, 
Churchill -— ihadden zelf spoedig een 
meer „realistische” voorstelling van  de 
vrede, die na d e  overwinning moest ko
men. Toen zij in Y alta en. Potsdam bij
een k ^ m e n ,  w erd d e  macht, die elk van 
hen in de oorlog iMad ontwikkeld, ge
wogen en  daarna de verdeling van  de 
buit in grote trekken galixeerd.

W elke gebiedsdelen^-zlj ‘door hun 
legers zouden bezetten, hoeveel goederen 
en fabriekslnstallaties ieder van hen uit 
de overwonnen landen mocht weg halen 
en hoe groot het aandeel van elk zou zijn 
te de herstelbetalingen, die de overwon
nen landen in de toekomst moesten op- 
«rengieiu De realistische, kijk Van deze 
dfijï staatshoofden is gteheel en  al in 
overeenstemming m et de opvattingen, 
“ie de heersende "klasse, overal in  de 
Gereld, van d£ vrede heeft. M acht als

grondslag van d ?  v*fede; kan er een 
hechtere basis zijn? Z o  groot mogelijke 
macht van ."heu eigen land. Als (het dus 
om de verdeling van  bitft gaat, als dus 
nieuwe macht aan de bestaande machten 
kan worden toegervoegd, zorg er dan 
Voor dat de concurrent er n ie t ,sterker 
door wordt dan het eigen land.

In deze geest hebben de „grote drie", 
als w aardige vertegenwoordigers van  de 
heersende klassen, hét fundament van  de 
„V rede” gelegd, Een vrede, die op macht 
berust. Geen moment zijn de g ro te  lan- 

. den van dit principe afgeweken. * Ook 
niet, toen Zij heit initiatief namen to t de 
oprichting van dé U .N .O ., die de functie 
van een soort wereldpsrlement moest Ver
vullen. Zoals in d e  vef«shilende naties de 
werkelijke macht niet in de parlementen 
berust, maar uitgeoefend w ordt door de 
bestaande politieke-, militaire- en econo
mische machtsorganisaties, zo is  ook aan 
de U .N .O . alleen maa$ d e  taak toebedeeld 
om moeilijkheden en geschillen tussen 4e 
kleinert naties te  bepraten, en' als het kan, 
op te  lossen. O ok da t kan n iet anders 
gebeuren dan  op groi>d vaj» ‘de m achts
verhoudingen, 4 e  tusfen deze kleine fan
den bestaan, waéivbij ten  slótte nog weer 
het wóórd v a i  de , groten beslist 

In  de twee en een, ha lf jaar np Pots- 
, dam  hebben de werkelijk machtigen (hét 

zijn er feitelijk' maar, tw*e —  Rusland en 
Amerika —  w ant E n g la n d  en Frankrijk 
komen meer en meer* achter Amerika te 
staan en  woerden steetfs m eer>lhankclifk 
van dit land), herhöaldeli/k hun buiten

la n d s e  ministers bijeen laten jkomen, om 
te  bespreken hoe, volgens de overeen
komsten. van  Yalta en /  Potsdam, moest 
worden gehandeld. E n  hoe verder de tijd 
vordert, steeds blijkt duidelijk« , d a t men 
het niet meer eens kan  worden. H et was 
reeds zover gekomen, d a t mén vóór de 
conferentie in  Londen bijeen kwam, reeds 
wdst, dab ze op niets zou uitlopen. M en 
hééft ze toch door laten gaan. w ant geen 
van allen wil dè schuldige *ijn aan het 
mislukken van de „vrede” .

W a a r  macht de grondslag van de vrede 
is eh ieder-der betrokkenen er. argw anend 
op Ist, of dé  ander niet te veel a a n  macht

toeneemt, 'kunnen de verschillende con
ferenties geen ander beekj geven dan 
een voortdurend gevecht.

Daarbij komt. da t de ontwikkeling 
niet is stil blijven staan. D e m achtsver
houdingen tussen de groffe drie. ti)dens 
Yalta en 'Potsdam* zijn. sindsdien ver
anderd. Amérika met zijn gew éldige p ro 
ductie, ongeschonden door de_oorlog, kan 
en w il de 'hele wereld m** industriële 
goederen voorzien —  als h e t credieten of 
leningen, met of zonder M arshall-plan, jn 
dollars verstrekt ■— kunnen % daarvoor 
goederen (machines, grondstoffen en 
levensmiddelen) worden ingevoerd. D e 
meeste* landen hebben daaraan  dringend 
behoefte en aanvaarden g raag  de voor- 
waarden, die er aan zijn verbonden. D a t ' 
betekent afhankelijkhéid v a n  Amerika, dus 
versterking van  d e  macht van  d it land. 
V oeg daarbij een grote v loot en lucht- 
mach't met 4e modernste uitrusting en —  
dé honderden atoombommen; d it  ver
schrikkelijke wapen, dat tijdens d e  laat
st? dag^n van de oorlog tégen Japan nog 
even w ?rd gébruikt. W ie  kap ook maar 
bij benadering zeggen 'hóé groo t de 
njacfcit' yan  4? Jcofós, Amérika, nu in 
w ?rk?lijkh£d fe?

M aar Rusland heeft ook « e t  stfl ge- 
P 6 Russische bureaucratie h$«ft 

w a a f l o e n s t ,  y e ig ro o t Z ti 
k f * [ p  Iraar eig^p njefho^e y^n
van productijord^ning, ep  r w n
Ï T  *Y9tt*p  in
door de gefci>

Pngetw ijte ijf betekent, ook d it een
g rp g  yan  macht, m aar $« £  groot de?e
macht is, w ord t veroopgien/ achter
schermen van  Ihet stalen

V eranderde 'machtsverhoudingen bren- 
gen. volgens d e  .realistische” kijk d er 
heersende klaasen, veranderde voorw aar
den voor een „vre& g" sam enleven d ér 
landen naast elkaar. D aarom  g aa t h e t g e 
vecht d er diplomaten. E n  aangezien men 
het niet ééns kan worden., neem t méa 
zijn eigen maatregelen'. Am erika, E ngei 
land en  Frankrijk hebben alle voorbe
reidingen getroffen om het doo r hun 
troepen bezette Duitsland als een onder
deel yan bun economisch systeem fe laten 
w erken, z’okder verder de medewerking 
of to e s tem m ^g . van Rusland te  vragen.


