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S,V.G. en Indonesiërs

Het is naar mijn gevoe3„en genoegzaam "bekend, dat de G . P . N » .
gedurende tal van jaren met succes doende is geweest - en ook nu
nog doende is - om de in Nederland vertoevende Indonesiërs communistisch te beïnvloeden, hetaij rechtstreeks, hetzij yia en
met volledige medewerking van. de leiders der "perhimpunan Indonesia!ï te danste r dam* Ik moge luij er van ontslagen achten thans
hierop dieper in te gaan, omdat hiervoor nu "geen directe aanleiding bestaat. Svenmin bestaan er bepaalde redenen om in deze
brief een beschouwing te wijden aan het feit, dat de G, P. N', zich
bij herhaling solidair heeft verklaard met de "partai Kommunis
ïndonesia' 1 en ook daarvan bij voortduring doet blijken.
Het feit echter, dat de S. V. G. zich sedert enige tijd meer
intensief schijnt te v-rillen bemoeien met de belangen der !1Indonesische arbeiders' 1 in Nederland, geeft .mij aanleiding Uwe "$$.cellentie hierbij een terzake handelend beknopt rapport ter kennisneming aan te bieden.
Voor wat betreft hetgeen daarin is opgemerkt over het
tweede wereldcongres van het (conoministische) Viereld Vak Verbond
(W. V. V.}, dat van 89 Juni tot 10 Juli 1949 te lui l aan is gehouden,
moge verwezen worden naar mijn geheim schrijven van 15 September
j.l., no. 69183.
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Naast de Ü.P.N. Leert de iil.V.ü.-leiding zich geroepen gevoeld
geregeld te ageren tegen de "Ronde 'i'afel Conferentie omdat deze niet
in overeenstemming heette te zijn rust de wil van het Indonesische
volk en omdat de 'besprekingen te 's-G-ravenhage tussen de Mede r-1 and s e
en Indonesische delegaties (naar communistisch inzicht) "begonnen
waren op instigatie van de Nederlandse en ^Amerikaanse imperialiaten
en met medewerking van de 5oeka.rno-Hatta-g.roep. Beide organisaties
hebben hierbij één lijn getrokken an ook hun eisen met betrekking
tot de vrijheid van Indonesië stemmen niet elkaar overeen» Alleen het
Indonesische volksleger kan deze vrijheid bewerkstelligen, aldus is
hun getieenschappelijke conclusie.
Heeft enerzijds de O.P.N, zich bij herhaling solidair verklaard
met de "Partai Koranunis ïndonesia» ( p . K . l . j , anderzijds heeft cie
Vü.V.ö. zich sedert solidair verklaard met de Indonesische vakbeweging
bij haar strijd tegen het rlederlandae en üi'aerikaanse imperialisme.
'iijdens het kortgeleden te Amsterdam gehouden ï3,V.G.-congres
heeft BoBlokzijl dit ook onomwonden verklaard en is .daarbij tevens
de eis gesteld tot onmiddellijk herstel van alle rechten en vrijheden van de .groepen en verenigingen, aangesloten bij de algemene
bond van arbeitters in geheel Indonesië, bij verkorting allerwege
Jobsi genoemd.
Deze e.xS'ï, stemt opvallend overeen met één der richtlijnen, uitgestippeld door de leider aar cJowjet-delegatie tijdens het van 29
Juni tot lü Juli 194-9 te kilaan gehouden tweede wereldcongres van
het ;,ereld Vak Verbond {'.-.•«V.V.} . ÏCuznetoov heeft daar namelijk betoogd, dat een oproep gericht moest worden tot de werkers der gehele wereld, o.a. tsr intensivering van de strijd voor de rechten
en vrijheden der vakbeweging.
i-Tiet alleen zal de 3.V.G. - zoals tijdens z i j n jongste congres - aandacht schenken aan de vakbeweging in Indonesië maar teveno
ook meer en roe er aan de Indonesische arbeiders iu Nederland, "van wie
bereids verscheidenen successievelijk lid van de •'I.V*^* zijn gevorden. Voor da nodige propaganda, wordt daarbij bereids medewerking
verleend docr da '"perhirapunan Indoneaia" te juriste r dam en v/el in het
bijzonder wordt de belangstelling voor arbaidersbelangen gestimuleerd i n het P.I.-orgaan "indonesia ^erdeka" . In dit orgaan wordt
geregeld opmerkelijk veel aandacht geschonken aan het propageren .van
de noodzaak om georganiseerd te zijn in communistische vakorganisaties, ook gedurer/i <"* het verblijf in ïïederlaud. De daarover opgenomen
artikelen gelijken veol op een schriftelijke cursus, waarbij begonnen is met een uitvoerige beschouwing over het h.V.V.
In. .ieptember j , l . ia b i j v . ia ''Indonesia lierdska 51 ^;"n artikel
{•ewijd aan de vriendori en vijanden van do V.ereluvalcbf.weging on is
d a a r b i j ^en heftige aanval god aan op het K'ederlandso imprarialisne,
welke het tijdens de 300-jarige overheersing onmogelijk heeft gemaakt de Indonesische vakbevreging tot ontwikkeling te brengen, 'jit
heet clan het vijandige streven van de poeierlfinci.se- k&pitalisten en
imperialisten waaraan nog net eon gedetailleerde berekening van de
inkomsten dor ^ederlarAse l-dnistars is tcegevoegcs,, dat do tegenwoordige i"!?.gering van KOderland is sai,i^ngasto3.d uit vertegenwoordigers
vsn het groot-.kapitaal.
^xöii het slot van hot artikel wordt hot Indonesische volk, in
het bijzonder do vakbeweging, aangespoord zich aoveol mogelijk aai-.
t3 ^luiten oij het ' , . V 0 V . or;idat dit verbond met do b ow j o t-Unie., de
democrati-sch^ landen van c os t-JUT op a en. net hst Chinese volk de
enigf^ v,ljn, die het Indonesische volk kunnen bevrijden en het ,;e~
reld-kapitalisne on het iaiperlalisme kunnen vernietigen.
üezo aansporing tot aansluiting 'bij het v;.V.V. ia knnnslijk
ook veer ean uit-vloeisel van het ',,,V.V.-congres te i. i laan, 'wc^.-c o. e
aansporing io gehoord tot het winnen van vakorgariisbi.!-^ in de ko'loriialo on hali'-kolorialo gebieden.

In een ander sedert verschenen nummer van !ilndonesia .vardeka1'
is een artikel opgenomen over de strijd •van de Indonesische arbeiders in Mederland naar aanleiding van een recente staking onder het
Indonesische personeel van het restaurant ''viaroeng ï> jawa» te jcheveningen.
Het is ds eerste keer. dat de ',;!.¥.0. sioh heeft kunnen bemoeien
met een staking onder Indonesiërs hier te lande, z.ij het dan ook,
dat het hier een staking betrof van leden der organisatie. Aanstonds
heeft de U.V.U. het voor hen opgenomen en daarbij met de handtekeningen van een vijftigtal Indonesische arbeiders (als sympathiebetuiging) cxe nodige druk rillen uitoefenen op de werkgever.
Aan het slot van het bewuste artikel in "ïadonesia kerdaka"
wordt dan nog opgemerkt dat duidelijk gebleken is, dat de Nederlandse arbeiders verenigd in de 3.V.G. hun Indonesische collega's alle
mogelijke steun willen verlenen en dat zij met hen in de .'^.V.O. een
sterke eenheid kunnen vormen bij hun strijd voor betere bestaansvoorwaarden, rassend, hierbij is een ander artikel over de in Indonesië gemaakte winsten» Deze winsten, die uit het land zijn gevloeid,
konden geaiaakt worden, omdat de Nederlandse kapitalisten de Indonesische arbeiders hebben uitgezogen. 'De Nederlandse regering - aldus
wordt verder verklaard - vormt één geheel met de kapitalisten; ook
de- iSiaderlandse koloniale regering heeft het Indonesische volk uitgezogen.
Het is opmerkelijk, dat de verhoogde E.T.ü.-activiteit met
betrekking tot de Indonesiërs, gestimuleerd nog door het "Serald Vak
Verbond, vrijwel samenva.ltsmet de opeenvolgende gebeurtenissen in
China, ï'oevallxg is dit blijkbaar niet want in '«Indonesië. Ivierdeka"
is onder meer nog verkondigd, dat de groei en da verdere ontwikkeling van de vakbeweging in Indonesië veel overeenkomst vertoont
met die in China.
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