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Van Beel-den en Mook-ers
/

H et is* een langbekend en steeds weer 
toegepast middel om de sociale conflic
ten, en ook  de nationale conflicten, w an
neer zij een angstwekkende scherpte 
voor een heersende klasse verkrijgen, uit 
de  wegi te gaan, of u it te stellen, door^ 
schone beloften 'en een figuur of beeld 
op te roepen, dat <Je tegenstander de in-1 
druk geeft? da t het conflict principieel 
is gewonnen. De tegenstander meent 
dan, dat ook hij zich w at .handelbaarder • 
heeft te  betonen en dat met gezamen
lijke goede wil, het gewenste zal worden 
verwezenlijkt.

M aar in het kapitalisme is in feite 
goede wil geen, maar macht de enige, 
geldende factor.

Is het nodig voorbeelden te noemen? 
W ij zouden voor het gezapige N eder
land óns de November-beloften van  1918 
w eer voor de geest kunnen roepeij. W ij 
zouden voor het buitenland kunnen den
ken aan de Czaristische Doemabeloften 
van  1905. M a a r . het is minder nodig 
kistorische voorbeelden uit te werken, 
dan politieke voorvallen, die zich irf het 
héden voltrekken, te  verklaren; schone, 
m aar lege beloften te ontluisteren, be- 
driegelijke ' beelden in een beeldenstorm 
te  vergruizelen. Doet de klasse da t niet, 
dan doet de vijand dat te  zijner tijd en 
o p  zijn manier. /•

De sociale en nationale beweging aan 
h e t einde van  de tweede wereldoorlog 
in Indonesië w erd  door de Nederlandse 
bezittende klasse, wier regering-te  Lon
den resideerde, van te voren aangevoeld.

D us kwam het eerste beeld. Reeds op 
6 December. <\ 942 w erd aan het door de 
Japanners bezette Indië, in het befaamde 
Koninklijke woord, meegedeeld, „dat wij 
aan  de vooravond stonden van een sa
m engaan op voet van gelijkheid, toen wij 
plotseling voor*de harde beproeving (-de 
oorlog) w erden geplaatst.” Prachtig  
beeld van overvallen rechtvaardigheids- 
zoekers. M aar wij tarten  een ieder aan 
te  tonen, d a t de troonrede van 1939 na 

'e e n  meer d an  drie honderd jarige over
heersing, ook maar iets van een, „voet 
van. gelijkheid" inhield. W ij herinneren 
ons slechts voetvalle'n voor Nederlands- 
hoogste gezagsdraagster, w anneer Indi
sche gezelschappen voor haar een. dans-

of muziekvoorstelling mochten geven.
De na-oorlogse omstandigheden heb

ben er toe geleid, d a t' vóór N ederland, 
Indonesië w eer kon bezetten na -de in
eenstorting van  het Japanse imperialisme, 
groté sociale bewegingen, zich d a a r 'v o l
trokken. Arbeiders en boeren bezetten, 
bewerkten en beheerden de plantages en 
bedrijven. D aarnaast ontstond de Repoe- 
bliek Indonesia, in het béstuur w aarvan 
de Indonesische intelligentsia >het groot
ste aandeel kreeg. _ *

H et is ons niet mogelijk in een artikel 
een overzith t te geven met 'betrekking 
tot alles w at zich daarna heeft afge
speeld. W ij kunnen slechts vaststellen, 
dat toen het niet mogelijk bleek d it alles 
direct en zonder meer ongedaan te  ma
ken, een meer dan ergerlijk beeldenspel 
is gespeeld. Een burgerlijk-idealistisch 
man als- Scherm erhorn verbeeldde zich, 
de moeilijkheden te  kunnen oplossen en 
werd alè beeld gebruikt. De defacto- 
erkenning van  d e  Repoebliek volgde als 
ander beeld. Een derde beeld' w erd het 
accoord van Lingadjatti. Als opperpries
te r’ fungeerde V an  M ook, plotseling üit 
zijn koloniaal verleden tredende en de 
vrijheidsapo’stel spelende.

M aa* achter de beelden, die geleidelijk 
naar voren w erden geschoven, organi
seerde het N ederlandse koloniale impe
rialisme zijn militaire macht. H et 'ging 
over to t herbezetting van steeds meer 
van de oude z.g. buitengewesten. De 
onderhandelingen met de _ regering Van 
de répoebliek w erden in het teken ge
plaatst van  „herstel der o rde” .

Nieuw bee^d, da t inhield, d a t een einde 
moest worden gem aakt aan  de feitelijke 
heerschappij van de arbeiders in de fa

b riek en  en op de plantages.
D e Indonesische regering van  intellec

tuelen w as bereid Jot»het aangaan van 
een compromis M a a r  hoewel zij begreep 
dat de orde der oude heersers m et de 
nieuwe o rde  der inheemse w erkers on
verenigbaar was, w as zij blijkbaar niet 
in s taa t de lautsten te aoen wijlcen en 
Tien uit hun positie van vrije’ werkers 
terug te dringen to t. die van arbeiders in 
dienst van het uitheemse kapitaal.

Z o  bleek het onmogelijk langs geleide
lijke weg tó t een accoord te komen w aar- 
. . ■ /■ - ' .... .

bij W esters  kapitaal ' en Indonesische 
intelligentsia tezamen op de rug van  de 
w erkers zouden zitten.

Scherm erhorn verdween. Sjahrir ver
dween. Deze beelden w erden voorlopig 
aan de kant gezet.

H et militaire apparaat w as intussen 
gereed gekomen. O p 20 Juli 1947 mach
tigde de Nederlandse minister-president 
L t.-G óeverneur-G eneraal. V an  M ook tot 
gewapend ingrijpen. Deze ontdeed zich 
van zijn priesterkleed der vrijheid, gord
de zich het zw aard om en zo kwam het 
politioneel optreden. Alle beelden van 

'„G elijkheid", ^Lingadjatti", en de facto- 
erkenning w erden onder „M oker'’-sla- 
gen vernietigd. De bealdenstorm van 
Beel en Mook.

De disputen in de U .N .O . hebben er 
toe geleid, da t een Commissie van D rié ' 
vertegenw oordigers van Amerika, Bel
gië en A ustralië middén op zee, op de 
„Renville", pogingen in het werk stelt 
onderhandelaars van N ederland en de 
Repoebliek to t elkaar te brengen, de 
beelden te  lijmen.

O ndertussen gaat N ederland  voort met. 
militaire en politieke middelen ziin macht 
in Indonesië te versterken. O ndanks de

* opdracht „S taakt het vuren" is het nog 
steeds bezig gebieden onder zijn gezag 
te  plaatsen en ïbezette ónder anderen het 
gehele eiland M adoera,

H et bevordert overal separatistische 
bewegingen m e| zijn hulpkrachten die 
vooral schuilen onder de 6ude feodale 
vorstenfamilies en trach t dus • door het 
overbekende , .verdeel en heers" zijn 
m acht te bevestigen.

/ En nu is Bet Ttan zover gekomen, dat 
D r. Beel tijdens zijn bezoek aan Indone
sia voor radio-Sum atra dwars door de 
onderhandelingen op de „Renvilffe” de 
Repoebliek. Indonesia met een enkel 
w oofd  vernietigt. Zij heet niet langer 
„Repoebliek Indonesië" .maar w ordt te
rug gebracht to t „Repoebliek ‘Djokja . 
E en laatste beroep, een Jaatste  uitnodi
ging w ordt to t h aar gericht' zich te 
ontdoen van haar onverantwoordelijke 
élem enten en zich neer te leggen bij een 
aansluiting bij een federatie van Indone- 
sisehe volken, die-spoedig plaats zal vin
den . H et is duidelijk, dat deze onder 
N ederlandse leiding staande staatkundi
ge* formatie niet alleen het g raf is van 
de so c i^e  beweging der Indonesische

. s .........  • . ' i
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Zwarte haten nog wat



TOEN DE TREIN STILHIELD....
■ H et gebeurde in het vroege voorjaar 
van  1918. aan het einde van de eerste 
■wereldoorlog, in een naaistersfabriek 
van  Oostenrijk. Ik  herinner mij dit alles, 
uit een nauwkeurige beschrijving in „De
Proletarische V rouw ” , enige tijd na het 
einde van  de eerste wereldoorlog.

De fabrieksmeisjes, afkomstig uit het 
bergland, w aren reeds lang oorlogsmae. 
Slechts één verlangen vervulde hen; weg 
uit de oorlogsellende en uit de fabrieken, 
terug naar huis, naar he t land, naar de 
bergen. Een staking brak uit en w as vol
komen, de meisjes bleven bij hun eisen, 
niettegenstaande pojitieterreur en be
loften. Zij overwonnen na lange en »bit
tere strijd. De trein reed voor, en ju i
chend en zingend begonnen zij de reis 
naar huis. De trein reed verder, het w erd 
nacht. Moe van  het zingen, verlangend 
naar het weerzie» de volgend^ dag, vie
len zij eindelijk in  slaap.
•  T oen in de grauwe, kille ochtend de 
trein stopte, schrokken zij w akker. De 
trein stond voor de fabrieksgebouwen.

■ M et bleke gezichten, ellendig van  v er
moeidheid en koude, sjouwden zij hun 
sjofele ba gag ertussen de rijen gewapende 
soldaten d o o r.... en begonnen hun taak 
opnieuw.

Ook de tweede wereldoorlog ging 
voorbij, en ook wij, arbeiders van. N e
derland, hebben onze vast besloten strijd 
gevoerd. Bouwden we niet onze eigen 
machtige organisatie de E.V.C.? V oer
den  we niet vastberaden en met grote 
opofferingen onze strijd in de havens, op 
Schiphol en in tal van fabrieken? H ad- 

uden w e niet onze massa-demonstraties

tegen de -koloniale oorlog, voor de repu
bliek Indonesia? E erst in de markthallen, 
w aar fiere w ootden w erden gesproken. 
D aarna  de spontane staking te Amster
dam. En w eer later de massale demon
stratie in het R.A.I.-gebouw. Nog zie ik 
de vette koppen in „De W aarhe id  : 
„V erzet tegen de koloniale oorlog , 
,,HollaAds Glorie spreekt het verlossen
de woord. Geen man en geen kpgel naar 
Indonesië” .

W a t  w aren de uitkomsten?
In „H et Parool’' van  20 December 

schrijft een speciale correspondent uit 
Batavia: . i i t

Staakt het vuren!
1 Een ziekenhuis in door ons bezet gebied 

dicht bij Cheribon ligt vol patiënten. Veertien 
dagen geleden rijdt midden in de nacht een auto 
der Militaire Politie voor. Drie zieken (geen 
krijgsgevangenen, maar waarschijnlijk wel Kepu- 
blikeinen) onder wie een klerk van de assistent- 
wedana en een mandoer van het Boswezen, wor
den uit hun bed gehaald en meegenomen. In die
zelfde nacht knalt de M.P. hen zonder vorm van 
proces neer. Een ernstige klacht wordt in Bata
via bij de Dienst Volksgezondheid fngediend. 
Antwoord: „Het gebeurt wel meer, er is mets 
aan te doen.......” • •

2. Ergens'uit ean welvarende dessa met on
geveer vierduizend inwoners wordt op een ma
joor geschoten de majoor krijgt een kogel door 
het been. Gevolg: de hele dessa weg. platge-_ 
brand. De vrouwen en kinderen zijn naar an
dere dessa's verjaagd, de mannen gevangen ge
nomen. Putten? #Nee, een dessa bij^Cheribon.

3. In een andere dessa in diezelfde buurt
zitten vermoedelijk extremisten. Uit de lucht 
wordt hèt dorp gebombardeerd. Mei 1940 Jn  
Rotterdam? Nee. November 1947. ergens in In
donesië. _  s

4. Anderhalf jaar geleden zijn er in en bij

Menado op Noörd-Celebes duizenden jongens 
gevangen genomen, die nooit een wapen in de 
hand hebben gehad, maar volgens de Nica en 
het Knil extremisten waren. Natuurlijk waren 
ze republikeins ingesteld. Men heeft nooit meer 
iets van deze jongens .gehoord. Nederlanders, 
die naar Duitse concentratiekampen zijn ge
bracht? Nee. eenvoudige Minahassers. door het 
Nederlandse'leger meegenomen... waarheen?

D at alles gebeurde onder de medever
antwoordelijkheid van de Nederlandse 
arbeiders, door hun inactiviteit.

A an het sombere einde van het jaar 
1947 stopt aldus ook de trein voor de 
arbeidersklasse van N ederland. Geslagen 
gaan ookjwij in het nieuwe jaar opnieuw 
aan onze slavenarbeid in fabrieken en 
weryen naar kantoren en havens.

Ja, de trein stopt. M aar er is in het 
kapitalism e geen „naar huis , geen vrede 
m aar slechts oorlogsellende, of dreigende 
oorlogsellende. Reeds nadert het derde 
wereldóonfjict. W ij allen, w aar ook werk-^ 
zaam aan de kapitalistische wederopbouw, 
arbeiden in feite aan oorlog en oorlogs
voorbereiding. Z o  is d it stelsel.

Toch w ord t dit alles langzamerhand 
' duidelijk aan de arbeiders, internationaal. 

O veral vormen zich groepen van min o t 
meer bewusten. E n  overal wordt onder 
de druk van de om standigheden de zelf
standige strijd aangebonden.

Z o zal eens de tijd aanbreken, d<it de 
arbeiders zelf de bedrijven zullen bezet- 
tèn ‘ en de machines doen draaien ter 
voorziening in hun aller levensbehoeften. 
De tijd, dat zij zelf de treinen in bezit 
zullen nemen, zelf volgens eigen inzicht 
de locomotieven zullen richten op het 

. doel van  hun reis, zelf de wissels zullen 
omgooien, opdat de trein  zal kunnen 
stoppen, daar w aar wij da t noodzakelijk 

• vinden.
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Herinneringen.
H et zal in h e t jaar 1931 zijn geweest, 

m-elik geval vóór het gebeurde met de 
„Zeven Provinciën’’, u w eet wel, dat oor- 
iogischeepje. da t zich „distanci...eerde 

'  van de Nederfcmds-Indische strijdkrachten 
te r zee in v red es tijd en  prima genavigeerp 
door de eigen bemanning het ruime sop 
koos, da t ik een vergadering bijwoonde 
tien huize van-de-heer Sal T as, ergens in 
Amsterdam Zuid. De Kat zou spreken.

H et was al Russisch w at de klok sloeg. 
ƒ  'Ja , niet alleen de w anden w aren bedelji

met door de ham er en sikkel gesymboli
seerde rode doeken,’ doch dit instrument 
zelf ^deze onverbiddelijke indicator van de 
alles veranderende, m aar zichzelf gelijk 
blijvende tijd, droeg een rode sj^rp- 

O p de piano w erd .het welbekende 
zw aar rhythmische stuk van de Rus 
Rachm aninow gespeeld. De atmosfeer, 
ernstig, en zwaar, w as igeladen met de 
beloften dgr-grote daden van de toekom- 

. stige leiders? 'Sal T as en De Kat, die het
w’isteit. , •

! * Enige opmerkingen, die mhielden, dat 
de Russische -dictaituur er één was over 
de arbeidersklasse en zich in deze zin v er
d e r ''z o u  ontwikkelen werden beant
w oord met een ontkennende zekerheid,

w aaro p ' men huizen zou bouwen, en 4ê 
heer T as glimlachte. .

W ij weten niet' of enige maanden „ba
jes” w aaraan de leiders zich kort daarna 
moesten onderwerpen, deze corrigerende 
invloed hadden, maar zeker is, -dat zij 
korten tijd daarna, hugi proletarische en 
Russische ballast overboord wierpen. W a t 
heb je aan proletariërs, die niet voor jouw 

.idealen willen vechten, en aan een Russi
sche revolutie, die een andere kant uit
gaat als jij wou? '

N u  onlangé, pl.m. zeventien jaar later, 
sprak de heer Sal T as te Huizen voor een 
drukbezochte vergadering. Rusland kwam 
er slecht af en moest de prijs van w eleer 
afstaan aan het „demöcraties Amerika” .

Enige opmerkingen, die inhielcjeny dat 
de  Amerikaanse ontwikkeling zich naar 
het facsisme bewoog, w erden beantw oord 
met een ontkennende zekerheid, w aarop 
men huizen zou bouwen „ e n . tot slot. de 
heer T as  glimlachte. •

Begrafenis Kees.
O p Dinsdag 23 December heeft onder 

grote belangstelling dé begrafenis plaats 
gevonden op O ud Eik-en-Duinen te  Den 
H aag van onze kam eraad Leen M öle-

Weüft nieuwe aAontte’&
V ’ * ’

luwt „&pxvdacut’
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.naar, algemeen b ek en d  onder zijn pseu
doniem „Kees’ . ^

In de aula van  de begraafplaats w erd 
door verschillende personen uit de ver
zetsbeweging en de revolutionnaire a r 
beidersbeweging het woord gevoerd.

De kist, gedekt door eep rode vlag en 
vergezeld van  een groot aantal bloem
stukken, w erd  door -een achttal Haagse 
kam eraden .naar de groeve gedragen 
w aar een familielid bedankte voor d« 
getoonde belangstelling. • .

W ij behoeven aaiv. ons afscheid, ge 
plaatst in ons vorige nummer niet vee 
meer toe te  voegen^ Kees laat in onze 
rijen een lege plaats. Reeds op onz< 
kerstconferentie w erd  d a t gemis ge 
voeld. M aar ook bleek daar, dat de 9e^s 
die hem bezielde vaardig blijft. De strijc 
gaat voort. ’ -

Ook in N ederland zal binnen korten 
tijd strijd geleverd worden tussen de ar
beiders en de regering-. Enkele voorposten 
gevechten zijn reeds gevoerd. W e  noemen 
als de bekendsten er van, de reeds meer 
dan 4 maanden durende staking bij de 
Amsterdamse maalfabrieken, Holland en 
Ceres en de. staking bij enkele textielfa-. 
brieken in Enschede en Tilburg. In al deze 
conflicten stonden de arbeiders in strijd 
met de regering zelf. Deze immers houdt 
vast aan  het zich zelf toegekende recht, 
de loon- en arbeidsverhoudingen te laten 
vaststellen door de met wettelijke be
voegdheid beklede „Stichting van den 
A rbeid”, die daardoor tot een officieel re- 
geringsorgaan is verheven. En zij eist van 
de arbeiders, dat ze zich onvoorw aarde
lijk bij de uitspraak van dit regerings- 
orgaan neerleggen. Natuurlijk beweert de 
regering, dat daarin ook de vertegen
woordigers der arbeiders zitting hebben, 
namelijk de erkende vakverenigingen. 
M aar deze bewering heeft voor de arbei
ders weinig overtuigingskracht, w ant het 
is iedereen bekend, dat de leiders der 
vakverenigingen, die daarin zitting heb
ben, nauw met de regering verbonden zijn.

W ij begrijpen waarom de regering 
hardnekkig aan deze door haar ingestelde , 
ordenjng vasthoudt, dat het voor haar een 
principieel vraagstuk van de eerste orde 
is, w aarop zé geen enkele inbreuk toe
laat. Z e  kan h e t weten, dat de kapitalis
tische wederopbouw van het bedrijfsleven 
hier en de oorJog in Indonesië ontzaglijke 
kapitalen verslindt en ze weet ook, dat 
de bronnen, w aaruit dit kan worden b e -‘ 
kostigd, alleen in de verscherpte uitbui
ting der arbeiders te  vinden zijn. Daaronr> 
volgt zij konsekwent een dusdanige, * 
sociale politiek, waarbij de lonen op de 
grens van het bestaansminimum worden 
gehouden —  misschien ook wftf e r bene
den als ze het noodzakelijk acht en ; 
dat- de prestaties der arbeiders zo hoog 

. mogelijjc worden opgevoerd. H et laatste 
moet dan bereikt worden door een voort

durend herhaalde pJropaganda-veldtocht 
in de pers en door e tn  gestadige bew er
king der arbeiders door de vakbondbe- 
stuurders, die voor déze gelegenheid hun 
leden nog eens weer O pzoeken. H eeft niet 
ook de E.V .C., toen t e  meende een kans 
te maken om erkend te worden, haar best 
gèdaan de arbeiders tot verhoging der 
prooitctie aan te zetten?

De regering meent haar loon- en prijs
politiek te kunnen doorzetten langs de 
wettelijke, bureaucratische weg. N atuur
lijk weet zij ook v u ,  dat de arbeiders 
naar mogelijkheden toeken om- hun le
vensomstandigheden door een-hoger loon 
te verbeteren. De bouwvakarbeiders, die 
met vele kleine bazfcn te doen hebben, 
namen dan ook hun Mans w aar en bedon
gen hogere lonen ddp wettelijk voorge
schreven was, toen al die kleine en grote 
ondernem ers op zoek w aren naar vaklie
den. Een zelfde verschijnsel is tijdens de 
oogst w aar te  nemen in de landbouw  en 
eveneens trouw ens i»i vele kjeine bedrij
ven van  industrie en toijverheid.

De jonaste maatregelen der regering 
zijn er op uit om a l , deze mogelijkheden 
af te snijden. Zij heett voor het bouwbe
drijf, begunstigd door de geforceerde slap
te die er op het ogenblik heerst, nieuwe col
lectieve arbeidsconttacten* bekend ge
maakt en dreigt met zw are straffen, als 
er niet de hand aan  V ordt gehouden. De 
„zw arte” lonen zullèn er door worden 
.bestreden, d it „euvel*’ moet worden uit
geroeid.

D e arbeiders in de bouwvakken, die 
door dit ingrijpen v«n regeringsorganen 
een loonsverlaging vqn 20— 30 pCt. moe
ten ondergaan, zijn cfoardoor in grote be
roering gekomen. O veral vinden verga
deringen plaats, en d aa r men stakingen 
tijdens dit seizoen niet raädzaam  acht, 
w ordt meestal besloten, een „langzaam- 
aan-actie” in te zetten.

Aanleiding to t conflicten is er dus 
reeds meer dan genofg, w at nog zal toe
nemen, als straks ook op andere gebie-
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den de ■ teugels v a n 'd e  loonpolitiek der 
regering worden aangetrokken. In het 
Tw entse industriegebied is daar' mee 
reeds een begin gemaakt. Bij een con
trole der loonlijsten werden bij ruiöi 50 
bedrijven hogere lonen geconstateerd, 
dan officieel is toegestaan en bekeurin
gen gemaakt.

Uit alles blijkt, dat de regering al haar 
macht gaat gebruiken om haar loonpoli- . 
tiek door te zetten en ze heeft voorlo
pig nog alle. troeven in handen. Zolang 
de arbeiders in hun afzonderlijk bedrijf, 
misschien zelfs in. het gehele bouwbe
drijf, voor het behoud van hun „Zwarte” 
lonen, of in andere gevallen voor presta- 
tie-toeslagen strijden, vechten zij op een 
verkeerd terrein.

De vijand, die zij moeten bestrijden, 
zetelt niet meer in het bijzondere bedrijf, 
het is de centrale macht van de gehele 
heersende klasse, vertegenwoordigd door 
de regering. H aar macht w ordt door sta
kingen hier of daar niet in het geringste 
aangetast. Zij kan zelfs in bijzondere ge
vallen aan bepaalde looneisen der arbei
ders tegemoet komen en zal dat ook1 
doen, als haar een staking heel onge
legen komt. Zij kan, zodra het haar gun
stig lijkt, de gedane concessies weer-on
gedaan maken; er is daarvoor niet meer 
nodig, dan een nieuw besluit te doen 
nemen door het, voor het bepalen van 
loon- en arbeidsverhoudingen inges|elde 
overheidsapparaat.

Dit bureaucratisch apparaat, door de 
vakverenigingen gesanctioneerd, en het 
hem gegeven recht, over de posities van 
de arbeiders in het bedrijfsleven te be
slissen, ’ i$ de werkelijke machtspositie 
van de heersende klas§e tegenover de ar
beiders in de bedrijven. Het is het ge
sloten, georganiseerde front, waartegen 
alle bijzondere acties der arbeiders te 
pletter moeten lopen. De actie der ar
beiders moet tegen deze machtspositie 
der heersende klasse zijn gericht, pas als 
zij hierin succes kunnen boeken, hebben 
loon- of andere eisen kans van1' slagen. 
Doch dat vereist-een geheel andere strijd 
dan tot nog toe te zien was.

Z o  redenerend komt men gemakkelijk 
er toé.' de loonstrijd als zinloos <te ver
klaren, en maar af te wachten, tot de 
arbeiders eindelijk inzien, dat ze een 
andere strijd moeten voeren. En toch is


