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DE GROTE ALLIANTIE 
T W E E gebeurtenissen, die elkander aan

vullen, beheersen het wereldtoneel 
van vandaag Het pact van vijf is ge
sloten, zodat een begin is gemaakt met 
de samenbundeling der Westeuropese 
krachten. Tegelijkertijd heeft Amerika 
steun beloofd aan alle Europese landen, 
die door het communisme worden be
dreigd. En dat met die steun geen 
holle woorden zijn bedoeld, blijkt wel 
uit de maatregel die Truman heeft aan
gekondigd: de militaire dienstplicht 
wordt in Amerika- weer tijdelijk 
maar voor welke tijd dan? — inge
voerd. 

Het begin van het verdedigings
systeem is gemaakt en nu rest ons nog 
er voor te zorgen, dat we dit stelsel 
snel uitbouwen, zo snel, dat we het 

tempo der ontwikkeling kunnen bijhou
den. Want West-Europa moet zijn 
vorm nog vinden in een reeks van on

derhandelingen, ter
wijl Oost-Europa 
door Rusland in feite 
wordt beheerst. Het 
Oosteuropese blok 
kan nu reeds als een 
eenheid manoeuvre
ren, al moeten ook 
daar nog voorzorgs
maatregelen worden 
getroffen. 

Inmiddels verstrijkt tijd en deze tijd 
kan voor twee dingen dienen: we kun
nen ons gereed maken en we kunnen 
Rusland de gelegenheid geven tot rede 
te komen Het is immers duidelijk, dat 
een oorlog voor Sowjet-Rusland een 
onoverzienbare ramp zou betekenen. 
Europa zou in een dergelijke oorlog 
waarschijnlijk zwaar te lijden hebben, 
maar het zou er zij het gehavend, uit 
te voorschijn komen. Rusland daaren-

tegen moet een oorlog tegen het gecom
bineerde Westen onverbiddelijk verlie
zen. Een nederlaag betekent dan met
een het einde van het Sowjet-systeem. 

Zouden deze gedachtengangen In Mos
kou niet overwogen zijn? We kunnen 
het van de realist Stalin nauwelijks ge
loven, dat hij dit inderdaad niet deed. 

Er moet dus een kans op vrede zijn, 
maar dit veronderstelt, dat we een 
sterke indruk maken, dat wil zeggen, 
ons sterk maken. Geestelijk en materi
eel is Amerika gereed voor een spoed mobilisatie, iets wat het Russische 
risico, en dus de kans op vrede, ver
groot. 
HET is duidelijk, dat Europa zijn po¬ 

sitie nog slechts kan handhaven dank 
zij de nauwe verbinding, die het met 
Amerika onderhoudt. Hier is geen spra
ke van onderwerping van de een aan 
de ander; hier is een voorbeeld van pa
rallelle van belangen. Het plan-Marshall 
stelt ons slechts één voorwaarde: zo 
spoedig mogelijk zelfstandig te worden. 
Dit sluit reeds de wil tot overheersing 
uit. Bovendien, en dit wordt nog te vaak 
over het hoofd gezien, betekent het plan-
Marshall zelf een vermindering van ka
pitalistische invloed, aangezien het een 
Inbreuk maakt op de vrije economische 
markt. De vrees voor een Amerikaanse 
crisis, die zich als een epidemie zou 
voortplanten, is minstens overdreven, 
aangezien het plan-Marshall een even
tuele overproductie opvangt- Bovendien 
leidt het plan-Marshall naa r Europa een 
gecontroleerde goederenstroom, en ook 
dit werkt een voortplanting van laag 
conjuncturen tegen. 

Niets zou dus Europa beletten op pro
gressieve wijze zijn wederopbouw te 
verzorgen. Het is de Russische bedrei
ging, die hierbij storend opt reedt . 
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