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Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een geheim rapport over de Indonesische communist SÏÏDARSOjffO, secretarisgeneraal der Sobsi, naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen moge
worden.
Over het verblijf in Nederland van de in het rapport genoemde
SoBUDIARDJO handelt mijn geheime brief van 14 Maart j.l., no.104864.
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GEHEIM - RAPPORT

Op 20 Maart 1951 is per Tsjechisch vliegtuig van Schiphol naar Praag vertrokken de Indonesische communist STTDASSONO,
geboren op 3 September 1919 te Purworedjo, van beroep secretaris-generaal der Sobsi en wonende te Djakarta. Op 12 Maart 1951
is hem onder nummer 107/51 in Nederland een Tsjechisch visum
verleend op zijn Indonesische "Surat Keterangan jang berlaku
laksana paspor" (Certificate in lieu of passport), afgegeven
te DJakarta de 20ste November 1950, onder nummer 27402.
Op 28 November 1950 is SÜDARSONO per vliegtuig op Schiphol aangekomen en daar afgehaald door een E.V.C.-auto. Hij gaf
aanstonds op te gaan logeren bij R.SUNITO, voorzitter van de
"Perhimpunan Indonesia" te Amsterdam. Hij was gast dezer vereniging, die de eerste tijd alle koaten verbonden aan zijn verblijf in Nederland heeft betaald. De laatste drie maanden heeft
de E.V.C, echter de kosten verbonden aan zijn verblijf hier te
lande gedragen, daar de P.I. hiertoe niet langer in staat was.
Zijn verblijf in Nederland heeft hoofdzakelijk ten doel
gehad de werkwijze der vakbonden te bestuderen. Voor hetzelfde
doel is hij op 20 Maart j.l. naar Praag vertrokken.
Volgens SUDARSONO is zijn reis in overleg met de Tsjechische Arbeiderspartij geregeld door S.BÏÏDIARDJO (die kortgeleden
in Amsterdam is geweest). Bij aankomst in Praag zou SÜDARSONO
door laatstgenoemde ontvangen worden en hij zou daar ter plaatse
een maand blijven om vervolgens weer naar Nederland terug te
keren.
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