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In mijn geheim, schrijven van SS "maart j.l., No.31738, mocht ik
uwe Excellentie inlichten over de dominerende corümunistische invloed
in de vereniging "Nederland-Indonesië".
Haar activiteit bleef.-zich sedert richten op steun aan de '''Republiek Indonesië''1 en tegen het beleid der Regering in de Indische
kwestie, waarbij.duidelijk'één lijn getrokken werd met de propaganda
der O.P.K. en de aan deze partij verwante organisaties.
De opstandige beweging der communisten in de Republiek heeft do
vereniging blijkbaar echter moeilijkheden opgeleverd, immers een duidelijk uitgesproken standpunt naar aanleiding van de' opstand, is achterwege gebleven. In het licht der gevoerde propaganda kan toch bezwaarlijk als een standpunt aangemerkt worden de uitspraak, dat de
berichten over het gebeurde so onduidelijk waren, dat aan de hand
daarvan geen oordeel geveld kon worden en nog minder naar mijn gevoelen de bewering, dat het gebeurde een interne aangelegenheid der Republiek is» Juist lijkt mij in dit verband een opmerking naar aanleiding
van het gesprokene op een ultimo üctober j.l. door de Amsterdamse afdeling gehouden besloten vergadering, namelijk dat men niet tot een
duidelijke uitspraak kon komen om de niet-communistische leden niet
af te schrikken.
Daar de ü.P.!•'.'. echter v/el een duidelijk standpunt heeft ingenomen en geheel in tegenstelling met de door haar gevoerde propaganda
:
zich onmiddellijk tegen de Republiek heeft gekeerd, bovendien openlijk;
de "Moeso-beweging" heeft verdedigd, lijkt het volkomen logisch, dat :
het partijbestuur der G.P.N, zich niet heeft kunnen verenigen met de ;
hiervoren geschetste houding van "ïleaerland-Indonosiö".
Het partijbestuur heeft derhalve een dezer dagen het initiatief
genomen tot de oprichting van een comité, dat de vereniging "Nederland-Indonesi'é" moet vervangen. Het partijbestuur veroordeelt scherp
de houding van de vereniging inzake de interne toestanden in de Republiek en wenst dat bedoeld comité de werkzaamheden van de vereniging,
in de geest van het partijbestuur zal verrichten en dan tot taaie s al
hebben:
a., te ageren tegen de regering Öoekarno; en
b_„ de invrijheidstelling te bewerkstelligen van de in de Republiek
gevangen genomen communisten en üobsileden.
" liet de oprichting van dit comité zou dan verwezenlijkt worden
'
wat reeds in de slotalinea van mijn aangehaald schrijven als verwachting werd uitgesproken namelijk, dat het extreme element zou trachten
het heft van "Neaerland-Indonesiën geheel in handen te krijgen.
In aansluiting hierop sij nog bekend gesteld, dat men aanstonds
is begonnen een resolutie op te stellen als basis voor de werkzaamheden van het comité, dat naar het partijbestuur aich voorstelt geheel
sou moeten bestaan uit arbeiders en wel drie ü],V.G.-O.P.N, leden en
verder enige K".V,Y.leden die tevens lid van de ü.P.F. zijn.
Aan Zijne Excellentie
de Minister President,
te
H A G- S.

Ko.00346.

£6-11-1948,

Hieraan mofce .verder nog worden toegevoegd, dat zeer recent van
communistische zijde ook een poging is aangev/ena on de nier te lunde'
onder communistische Invloed staande- vereniging "perhimpoemn ïnaonesia" geheel OEI te vormen tot een eoiDimnistische organisatie, -jje purtijsecretaris 3? au l de Groot heeft kortgeleden ntc-ielijk het p.l,-bestuur aanbevolen de vereniging om te zetten in een afdeling der Pertaj
KoMHunis Indorissia {p/K.I.j.
Tenslotte zin net ni;i v er f una onder de aanaacnt van uwe Excellentie te örenp;en} dat de in dit schrijven verwerlzte inlichtingen
van zeer vertrouwelijke aard zijn.

