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RAPPORT VAN KB 

AAN CAW I 

No.: 5322 

Betr.: Dr. TJANDRA.BOSE. 

Typ. U� 

Een betrouwbare medewerker meldt het volgende: 
Dr. TJANDRABOSE, die eerst met de Jap. heeft geco]aboreerd, zou nu in 
Moskou zitten in een comité, dat zich bezig houdt met de situatie in 
semi-koloniale landen. Men is op het ogenblik bezig na te ga.an, op wel
ke manier Vietminh en Malaya te hulp te komen� 
SOEDIRDJO heeft het bovenstaande vexnomen uit een pamflet, dat door een 
orang-ka.pal hier is binnengebracht. 
Na Vietminh en Malaya zullen Indonesië en Burma aan de beurt komen om te 
worden geholpen • 

KB, 9 Juni 1952" . 
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RAPPORT W KB 

AAN CAW I /.,.o

No.: 5510 (O.O. 141392) 

Betr.: Dr. FA� 

Typ.D. 

--�--· 

' OF li;,1\1, • 

Van Dr. FARMA ia alleen bekend, dat hij tijdens zijn verblijf al

hier gelogeerd was in Hotel Pais Bas te Amsterdam. 

Volgens de bekende Chinese communist GO GIEN TJW� moet Dr. FARMA 

zich moma1teel in Londen bevinden. 

Wat het doel is van zijn verblijf aldaar is dezerzijds nog niet 

bekend. 

KB, 2 Juli 1952 J 
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No.: 
Betr.:
Typ.E.

AAN clw I 
5288 
Dr. FARMA QPKAA:<I ; 

t,.(0/11� 
OA1:J4'� ...... _ 

J!!'R:.�--

J,._ SO.&NITO had Zaterdag 1.1. ten eten ge-
-lvraagd Dr. FARMA, Indiase medicus. Deze is doende een boek 

te schrijven over het Indonesische Nationalisme. SO�NITO 
meent dat Dr. FARlV!A geen communist is, maar wel progressief.
Dr. FAID�� heeft zich in zeer ongunstige zin uitgelaten over 
Sukarno, die hij een grote snobbistische fantast noemde. 
Dr. FA.IDJ1'..A zou het ten zeerste toejuichen indien het Indo
nes�sche volk de resolute ideën van de Chinesche Volksrepu
bliek zou willen en kunnen volgen • 

KB, 9 Juni 1952 i 
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BillTENLANDSE 

KRONIEI( 

Communisme in India 

D
e verkiezingen in ?ndia, welke enkele' 
maanden in beslag hebben genomen, 
z,ijn nu geheel en al achter de '.ug; 

de zetels zijn toegewezen en in. en bu1te" 
India houdt men zich druk bezig m�t het 
b:ekken van conclusies. Wat eigenlijlc. 
altijd maar voor landen, waarvan grote 
delen' fot de minder ontwikkelde, zelfs tot 
de gebCill onontwikkelde gebieden be
horen, wel heel bijzondere en eigenaar-, 
dige moeilijkheden oplevert: Vastgesteld 
kan worden, dat de regering Nehroe ceu,. 
zeer ee.r lijke en zeer ernstige poging heeft 
gedaan om waarlijk democratische verkie
zingen te houden. Dat had begr\Jpeli)ke 
bezwaren in een land, dat nog een meer-' 
derheid van analphabeten heeft, die 
bovendien politiek volkomen ongeschoo!c(, 
zijn; waar een groot deel van de bevolking 
in een nauwelijks nog menselijk te noe,( 
men ellende verkeert, voortdurend op d!i: 
rand van de hongersnood, vaak sterveniV 
van de honger. Natuurlijk, het kon een� 
voudig niet anders, heeft men nau 
methoden moeten grljpen, welke hier iO: 
het Westen een verkiezing ongeldjg zouden· 
maken; maar de democratie is nu eenmaal 
geen absoluut begrip; ûj is een methodá, 
een levenssfeer, volgens haar. vurigste ver,• 
eerders een mythe of ceu mystiek. Eln 
dan spreekt het vanzelf, dat die metl}eyje 
aangepast moet worden aan de uiterlijke 
omstandigheden. Zel!s in het Westen 
heeft men heel wat soorten democratie, 

, met als gemene deler vrije, geheim�, 
algemene verkiezingen. India heeft e'!l,, 11'P
gemaakt, wat er in dat land-van._tè makep 
viel; meer kon het werkelijk niet doen: \ 1 In de nu achter ons liggende verkie- \i 
zingscampagne was, we heb-ben er vroe
ger reeds op gewezen, de aandacht hee� 
sterk gevestigd op drie partijen: de. con. 
grespartij van minister-prf:!sident Nehroe, 
de socialistische en de com!'llunistische 
partij. Daarvan heeft de congresparljj 
meer dan twee derden van de zetels i.n 
het bondsparlement en in de parlementen 
van de afzonderl'jk.e staten verkregen, 
echter slechts 44 procent van de in het 
gehele land uitgebrachte stemmen; dit 
laatste betekent, dat de potentiële oppo
sitie veel en veel groter is dan uit d1! 
zételverdeling zou kunnen blijken. Dit is 
eeu zaak, welke in de toekomst zal spelen, 
voor· de huidige parlementaire periode·· 
,echter slechts va� secundalr belang is. 

Van veel meer gewicht is, dat de com
munistische partij OJ., een na de sterkste· 
in het bondsparlement is geworde11 en in: 
West-Bengalen, Madras, Haiderabad en 
[l'tavancore-Cochin zelfs vlak achter de 
pongrespartij aankomt; in de kleine grensJ 
staat Tripura, tussen Oost-Pakistan en· 
�sam veroverden �ij zelfs de, enige twee. 
f�e!s; in de overige staten behaalden zij 
·...,..i,•:- nk,, . be communistische· 

19U: r �"'"' � �,.. 

aciiek is ge·;.,eest al hun . • n . 
e concentreren, waar zij een goede kans 

aakten; zo stelden zij voor het bonds
arlement slechts 70, voor de verschil
ende landdagen 593 c��idaten; vo�':. de 
ocialisten waren deze CJJfe�s resp. 2.J:.> en, 
786, maar deze laatste1;1 hebben het er 
erre van voorspoedig afgebracJ1t. H.un 

iederlaa_g is zelfs een der grootste verxas. 
ingen bij de verk,ieûngen _geworden en 
oor velen ook een teleurstelling, want 
nen had gehoopt, dat zij een ·consttuc
ieve oppositie zouden kunnen vormen, 
velke tot dusverre in het Indiase ·pa:rle-. entait•e leven geheel ontbreekt. 

De communisten b-,schikken in het 
ondsparlement als tweede partij toch 
!echts ovei;, een kleine tien procent der
etels maar hun morele succe1; wordt 
eer 'belangrijk geacht, vooral wijl. hun 
anhang, welke natuurlijk veel groter is 
an tien procent, speciaal onder de lande

ijke de agrarische bevolking te zoekrn is. 
och in Bomba.y, noch in. Ahmedasbad ot 

ndere sterk geïndustrialiseerde geb1!!den 
ebben zij �rote jn,vloed op de arbeiders 
unneu kriJgen; alleen in Calcutta. wa3:: 
ij reeds sinds jaren werken, kregen ZIJ 
en tlink aantal stemmen. Hun grote 
ropaganda hebben zij echter gericht, 
aarbij het Chinese voorbeeld volgend

? 
op 

e totaal· verarmde boere11bev(!lk1Dg, 
velke zij politiek hebben georganiseerd. 

Daarbij beperkten zij zich tot dusverre tot 
ie streken. welke als van nature steun
unten voor verdere agitatie kunnen wor, 

den; of reeds zijn. . . . 
De opgang van het commun1sme m 

India is nog geen dfrect gevaar voor het 
L;md en daardoor ook voor Azië; maar wel 
moet men er het begin van een ernstige 
bedreiging in z,iel). Op . de allereerst..e 
plaats wijl India naast China een sleutel • 
positie in Azië inneemt; en vervolgens 
0mdat ook Nehroe, al is hij persoonlijk Î!l 
het geheel geen communist. toch bE_1paalde 
sympathieën koestert, welke een ".er.ster
king van het volbloed-commumst1sche 
element verre van onbedenkelijk doen 
zijn. 

Nehroe is een uitgesproken voorst�nder 
en propagandist van de zgn. de;de. m.acht. 
D. w . z. hij wil in het niet-commun.1shsche
Azië en dan liefst in samenwerking met
West-Europa (waar hij ongetwijfeld enige 
weerklank vindt), een neutra�l.bl!)k vor
men, dat zich politiek en m1h.�a1r nooh 
pij de Verenigde Staten noch b1J de Sov
jet-Unie aansluit; en in geval het tot een 
oorlog tussen deze twee . k�lossen zou 
komen, een strikte neutraliteit zou hand
haven. Nu is neutraliteit een zaak, �elke 
·allerminst alleen van "de neutralen at.
hangt (men denke aa� bijv .. :Nederland, 
België en Noorwegen in_ de Jongste oor-
10") · maar zij js bovendien alleen moge
lijk.' als het neutrale blok ov�r een der
gelijke militaire ni\!Cht. beschikt, · dat een 
agressie er tegen practisch zeker ook de 
nederlaag voor de aanvaller betekent. 
Echter, militair betekent India niet ve�l, 
e.vemnin als de Arabische Liga; die
z•ll7a!Gte is verre van een waarborg; _veel
eer een gevaar. In die geest is de mtsl.ag 
va, de Indiase verkiezingen zeker m�t
bij:onder geruststellend.
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U 36731a - C 56 - C1/cs2 28 Augustus 1951. 

Land: 

Onderwerp: 

Referenties 

Datum van 
waarneming 

Bron: 

Opmerkingen 

Verzonden aan : 

·INDIA

Intelligence Bureau

9 Aug 51 

BZ 

hierpij doe ik U afsl'iili.rift toekomen van een artikel, 
he·t-w:e1k mij van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
bett'.ê.ikte, verschenen in de "Overseas Hindustan Times" 
va:r;i.·9 dezer, waaruit blijkt, dat bij de Indiase autori
t�i·t-en de bedoeling bestaat over te gaan tot het opzettel'.j. 
va.-:3:::een "Central Bureau of Investigation and Intelligence�

. .

. . 

. 

. 

... 

. 

. 

. 

--

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
'sGRAVENHAGE. 
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THE OVE'RSEAS IiI:NDUSTAN •T,D,iES 

9tf1 August 1951 

CENTRAL INTELLIGENCE BffilEAU PLAN 
_....-,,- . 

. -

t.iY, 
The G-overnment o:f India �ill �ivêntually se-:t up a · 

NK t C
.
entra1

. 
Bure.au of Investigation al?-a Intel:t.igence . .?l:'.l. t,he

· 1:lbdel of :the Oanadian .r.Iounted Police .o� the JU!leri:äan 
PBI, :Er'î:I.'V .• R.Ir..ngar, Secretary, libnJ.e Ministry ,said 
in Delhi, addressing the conference. of Special. Police 

. officers. · 
The Home Sec,retary e1.1visaged _the possihili ty of the 

.. � )me.rger of the Stecial Police Est1bl j shement and the · ,
.h 1Divisi·onal Int� ., igence Bures;Ui in the Centra] Bur-eau, 

�·� ·ftt@ "!ormer becomîng i ts inv·estig;:ition bra11ch and the latter 
its inte'l,i3en�e br:1nch. The investigation öranch would 
de 21 With offences of federal nature, su·ch as, currency f'ra 
Ou$toms rackets, rsi1way sabotage and corrupti·on in 
Central Government departments.t The Central Governmftnt 
were consultin

0 
the State Government on a prol,,)osal of this 

m.atu�·:: 
. 111·:·[engar"·thought this proposál could ..Jaterialize o�ly 
if th�y had sufficien t resou:roes in hon�st and t.aleniïed 
men �1i!10· would enS1:lre. the success of the organization. He,
there:.tfi:'re, appe�led to the of.ficerf:! to build up the repu
tatiop..·zmd efficiency of the S?E .and. the DIB and thus 
lay the"foundations of a Central Bureau of Investigation 
and I4��lligence. 

Re referred in this connection tothe traditions of 
the Canadian Mount'ea' PÖlice and· the FBI and said that no 
c.ourt had ever said thf::lt it disbelieved in the evidence 
of a member of the Cl.1IP. Similarly r;;very criJninal t remb],ed 
when lb:e came across an F.:&I man. 

USEFUL WORl"t 

�- Mr Iengàr said th� Government was aware of the diffi-· 
culties the SPE was :faced wi th. A com:nittee cons:isting of' 
members of Parliament and presided over by Bakshi Tek Chana, 
hàd already góne in great detsil into the werking of' the 
SPE. The co1ll!.11i ttee was convincea that the p·erformance of 
the SPE had been use:ful :from many point 0f view. The Go
vernment were introducing in the next séssion of Parliament 
a Bill incorporating the. rec,omme:i:i.dat:Lons of this com..ii ttee. 
Ohe serieus limi tati.on in the working of the SPE was the 
inordinately lo:ng period cases took .to conc}ude. To r.emedy 
this, i

. 
t. had been. d.eè·ide<l that onlv. i.n.portant cases shoulg 

be tàken up for ±nvestigation by tne SPE gnd, not those of 
a trifling nature. 
ConcJutling, I1Ir Ienga_r .emphasized tha.t it was not enough if 
they �olv·ed their present difficuli.ws in the way of success 
ful. investigation öf-corruptiort o:ffences, but they should 
strive to perfect thêir orgàrüzation and b-tüld up a tra-
:di tien which coulçl be looked 11:pon wi th pride by thé nation. 
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