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Betr.: Richtlijnen van de SOBSI
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Verzoeke agenderen eif retour aan CAW/I.
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o

Zolang het étakingsvérbod^ geldt , stelt het Secretariaat;^
van het Centraal Bureau van. de» Sobsi jde volgende richtlijn ,,:

• . /_ i_~-"""••-• *—*~ ' • * .•'•
vast inzake acties van de ^beiderst , ' " .

' ' " • • -•'• • ' : -Ï*
' . ' ' ' ' - . ' • ' . ' ^ff ,

X» Q pi o s s i n g g e s c hi 11 e n arb e i d er«K> n d e r nemer; :

1. Voor de afkondiging van het stakinföverboci had de ',
arbeidersvereaigingjde So"bai,midd^M.eii die in geval

. ** 'i ' '

van gëscfnillen tussen' ftztoeiders en ondernemers, ten
• ' -i • i

volle tegen de ondernemers konden v/orden ingezöt;
1 ' : *

De arbeiders hadden het volste recht, o»:
a. hun eiseiie- op te stellenën~voor te brengeti

te -voeren — ...... . - . - - . _ ______
c. al dan» niet in te ''g^ian op tegeiavooratëllen

(tawarren) van de onde-rnemers
d. acties te voeren»
Deze ingevolge de beslissingen van de organisatie
( arbeider svereniging/Sob si) genoemde punten sijn
in overeeasteauning roet ae grodslagenvan. onze

strjjd,alsiueJe met de' basis , waarop de organisatie
van. de arbeidersklasse berust, Al deze zaketi zijn
verankerd in de vrijheid en onafhankelijkheid v&n
de arbeiciersverenigiTïgëh (Trade Unlöii Freêdöm)^- "
Het middel van staken vormt het meest scherpe
wapen in de strijd om de eis«**en vande arbeider inrr

gewilligd te krijgen. Met betrekking tot de oplossing
van dergelijke geschillen berustte de uiteindelijke
beslissing steeds in handen van de arbeider.

.2. Na de afkondiging van het stakingsverbod verlopen
de geschillen als volgt:

-V"

Vitale bedrijven.:

•V



a. Elk gesoMjk gi9<e Worden voorgebracht bü de* -
GesehiÜea "ÖfoawLtaie door vertegenwoordigster
van de,~eü£böldersf<jaïi~ wel 4oor de betrokken 0*1-
derdejaars <stafciasv«r'bo-td*art.2 lid t ) T

- . ,
De besliBèiftê va» tde-, geschillen GoHnniagie bindt
eowel de arbead%:fr als de 'ondernemer.

o. Staken is verbaden-, pAkg. overtreder wordt ge-' -
straft met l jaar gevarëg*nisstraf of een boejfcé
van, R. to.üÖQ.-* C^tatoingsverbod art, 2 lid f)„'e

-*
Niet
a. Blfe-'gft^ciïil «o et ̂ r.deh' voorgebrac-h^ bij ,öe irt*-< ^- . ". t f,

ötaatla va» '$$ .Daeirah (Provincie hoof dplaat een ' , * \' "

Deze ijusisntie bêa-taat uit vertegenwoordigers^van >
he-fc Ministerie van Arbeid, Binnenlandse aaken, "
Financiën., Handel en Industrie, Openbare f erken -
( stakingfiverbod art .4 lid 1). -

v

Créechillen die do'or deze in^taiita.e niet tot oplos-
sing kunnen worden gebraolitT worden overgedragen
aan de Geschilieat "CTóatmisöië. ':Deze Gornmiseie do^t
een aanbeveling C stakingsverbod art. 4 lid 2).

• ..'~< '"' ..' •-. |B . ;••* . _ ;;•. *ö • • . . . ' . „ • • . . • .-:• : r
Zolang er geen bealissihg ia (ziéL;bv)fflag ^er niei; geataakt
worden. Overtreding wordt gestraft' ms-t l jaar : ; ^ .v. . ,
gevangenisstraf of een boete van '2. • ; 1^.000, *;.;•• ^'•••:;# .•:':.- : ; , „ -
(etakingsverbod tó±. 4 ^id 3). , v,^ • ....;^. .•• '",:.- V '- : —

' " ' • • • =

'» J

OONCLUSIB»» ',. ' ' " • • • • ' • - - • • ; . " . . . -.'.•-'•..;;.i: • - : '" ; ' , . ' . - - . : • " • • • • ' " ;
^-L"1"" — ~ " -' •--~"*"i-iJir- . - , , T . . . ^ ^ : . • . _ v ; • , -" .*; * ! -

1-»5r— Door het stakJUigsverbod trekt de Öyer.Jleid het ,, . , • ; / ,
' ' recht yan de arbeider in om .zyn Belgen :lot tè;;b:èpalên,
- •Hét- Instellen : YOn ' de ' Geschillen -Goiomi'èMie -fea^t .de ,;
vrijheid en qn4fhaïike'ljjkheid van-, de •arbeiders ; aan. '.

2. . \Xfoor &e.t opriohteó van "<3re": Geschillen.^Coffimi'33iö • _
'trab'ht de Overheiii de strijd van de '•arbeider te • ontwij-
ken, met het dd'el-dese te verlaintoen» ? . . . ••••'• •"

. - W - ' - ; • " " • • ' : '. • • ' ' '"'• v- : ' ;- • v , - : " : . ' - , " ; : ' ••••' - ' V - -
.5QL. 'YAS P

:..-. -i'. Vó*drv de 'afkq'ridi^ng yarx het
:i; • arbèidersyerenigiag/Söbs.i voor de
""•' .;''' , ' • jaiddelen om:1 • ' " • ; •'• , :

• - • j ' ' v .-.
; k.; Strjjd • • te ontketenen voor de .yefbe^^n-g;

; .lot (loon,, we^uren, toeslagen, on'-tslag enz. }
b « D e solidariitett te 'bevorderen ohd..e!r de
c. Leiding te geven aari de in de. ,

levende krachtien, teneinde deèé KsaiB'erf te bundelen , •
-, .-'ia de strijd. /•-". '-: ' • - ; ' • - . "V"" 1 - * • : " • • • • " •""-••'">- ' V ' : ;

. . ' ' - - « ' . • . . . , * * • ' " • " , ' - • ' .'..'• c
?êrbinding.en fö't stand te brengen : met andere • , ,'• - '-^,, - , -

land en mét bui;teraand8e örfeeiciers»-;

vi.

k



Wa* het afkondigen vari het stakingsverbod staan de. : zaken
er a l s volgt voor: - \ ' . - . - • • ,
a. Voor de eisen tot lotsverbetering (loon, werkuren • ,

enz.) kan niet meer gestreden worden door de werknemeré
zelf, doch zulks is overgedragen aan -de Geschillen
Commissie, die een uiteindelijke beslissing zal̂

b. Be Geschillen Commissie wil de plaats innemen en rol
vervullen , van 'de- vakvereniging/Sobsi. in geschillen
tussen arbeide-r, '$n. ondernemer. ; . - • - . •
Alduö'^ordt de ̂y^öl /van dje -vakvereni^ing/Sobsi naar
gehaald ',en geslè^peld totfFostkantoor". t, ' . - "

e. Itopr. de ;óprichtiag: van de geschillen Gonaalssie-wordt ,'-v .-..
de' scheiding tusafe arbeider en ondernemer vervaögd, • ' ; • ' •
want deze;.J3elenii*lr;ifc ;-de arbeider zelve te strijden̂  vo-or "zijn
loonsverhoging, y-oor vermindering va& het aantal-%erlc-T .
uren, met betrekking -tot de solidariteit ,;• hemv/ordt -
slechts opteer agéh zijn lot aan anderen over t,è' laten» .„;

d. Aio gevolg .van hét oprichten van de Geschillen Commissie
. wordt de 'Arbeider' -ge'dwwngen allerlei beslieaingen'^te •

. aaiivaarden̂ iBe.t betrekking tot zijn lot, die de kern van
, /de belangen' vsn aijri' klasse 4raaJst. ' ' . . . . • . . . ,

CONCLUSIE

1. De Geschillen Commissi^M&®t een miüdel om de
groei va;i,,de. lirbeiderskïasse in de r ichtdn.^yHti_; _ - ^ . .:..__,„,

• -b-è^iste;rÖrgahiBa^L"ë eii kla&së-bèvnistz-^n. t'e; belemmeren.
2. Be Geschillen" ConmJissie brengt de rol e u-' de positie

van de vakvereniging/Bob si ais onderdeel^ van '.de orga-
nisatie der,>,"^arbeidBB'smöasa in gevaar. :;- . . . , . . ' 7 - ' •

3. -De' GÖgchillen Commissie is =en eerste, sclirede om, in
het openbaar de beweging te muilkorven, teneinde deze,,

: te verzwakken en S«- om de -strijd van de -arbeider a
:. in 'verwarring' ;ta' Vrengen. . '- ' ' • .. : : , . . . ;, '

A-o De geschillen. ComBiissie.- betekent: poging tot het Ui toef e^
nen van macht óver de massa-organisatie van arbeiders,

, zodat deze tot speelbal wordt. . . . ' v ., .

1. De Geschillen Commissie is een poging'orc,- de leiding .;;van
;"' de vakvereniging en van de Sobsi te .vervreemden van-, ~ ---;,,

de massa van -de arbeiders. ' ' ;

2, De Geschillen Commissie wordt door de Overheid benut
om zich een houding te geven tegenoverde maesa der ;

• arbeiders,teneinde han zand in de oogen te strooien
om haar des te gemakkelijker te kunnen ui/tpersen, met -
hetdoej.. uitvoering te kunnen geven aaa de imperialistische
o.orlogs-economie, 'die door de Verenigde Staten van
Amerika in toepassing wordt gebracht.

,11. HOUDING TEGENOVER 'D2 OYffRIISIS (Geschillen Commissie).
1C Ter bestrijding van.de \verkv/ijze van bovengenoemde



Geschillen Gonünissie dient de vakverenigirig/Sóbsi te - , - ,,.'/
werken volgens een richtlijn: ' ' ̂  ' '•:''•-'•••
a» HAlvDHAAff, verdedigt de betrekkingen met arbeiders-

massa, teneinde de isolatie-pogingen van de .overheid
te breken. - " , • '' ' , '•' ,-, •

b. Activeert dé gjjyoeding van de arbetdersmasea door >
eigen voorlichting in de richting van het klasse- ...*z..

-' • . bewustzijn, ... . ' •..,""• / -"'VV,,
c. Werpt ''het. masker af van de Overheid (Geschillen Com-

missie ) dóór /de arbeider voor te houd en, dat de
Geschillen Coioadssie.de trouwe vriend en strijder ia
voor. dé belangen van de ondernemer.
Deze .gfeng vaii 'zaken doet zich voor sedert de vast-
stelling bedoeld onder III A no. 3s/d.6.3t )

2. De beginselen van de richtlijnen worden -in te volvoeren
acties volgens de navolgende procedure nagestreefd*
Ar HOUDING TEGENOVER HET BUI ÜENLMDS KAI-ITAAL:

1* De eis«feen worden voorgebracht volgens de
voorschriften der organisatie t*w. t ,
a. Voor ijrjasis-organisaties (Sobsi, Tjabang,

S.B. Tjabang/Lokal/Banting$ wordt het voorstel
opgemaakt door het bestuur en goedgekeurd
in eenaledenvergadering, • ' • ' • ' / ' • i- '

• t ,-.,, • . . . , - . . • . . , . *»,»., ^ - . . V . . . . . . i*i ,f:. . . . , ..... , . , • - . . , '''*

• b. Voor het Centraal Bureau/P-KB-f/CommissÉüBriaöt - •
op grond van AD/AT', wordt .-het programma
of voorstel opgemaakt ingevolge besluit
van het Corigres/Goöperatie.'x, )

(x) (Be bedoeling van dezeaihsnede is miji ai »t _ : duidelijk)-' ,

2, a. De .eisen worden gesteld al»; een minimum^.
De voorstellen waarin 'Se ei ;sen zijnvervat, .
dienen zodanig te worden gesteld, dat het
de Geschillen Commissie niet v- mogelijk is
om deze minimum-eisen in te %'

b. Nadat de bij de ondernemer ^
. eisen door hem zijn geweigerd, • YAorden deze

ten spoedigste gezonden aan de .geschillen
Commissie, . \

' . _

c. Aan da geschillen Cq-mmjlssie wordt . .
; 21 dagörj gelaten om tot een oplosszu^ê te. "

komen^gerekend vaaaf het ogenblik waarop de
brief 'aan de Geschillen Commissie wordt
aangeboden. Nadat de eisen gezonden zijij
aan de Geschillen Commissie zal de vakvereni-
ging /Sobsi i:n geen geval besprekinge'n
voeren met de ondernemers,

d. Een afschrift van-, de eisen wordt gezonden
aan 4ei leiding van fle bovengenoemde organi-\
satie, ' , ; . - . ! . ' . r ' ' • . . • / ' ',' v; '/":

e. Een csliapagne wordt göopend(vargad«rin^en, ,
- bakemfeaakifcgen) onder de overige orgahisa-

ties "'ep het vol^,1?eaéinde de rechtvaardigheid



5r

>
'S

3»

4»

der '..eisen.: toe te .licht en» - ' • :" '

a. ' Indien de soeven gestelde termijn, verstreken
en er nog geen beslissing werd ontvangen.,. :.
van de Geschillen Ooramisaie » wordt, eer?. ;jpro
tes't vergadering met ds '

In *e, protestv^ï'gaideritiè : wordt &e '
lj,;k "gemaakt 'dat het geschit nog ïii el;; ia .̂̂ r-.
gelost, omdat het ^icli-pevindt i n ^ , h ^ ' '
van de Geschillen Corunissie ,'di.e tut
van ïiet 'geschil niet in staat
de -zijde' kiest van" de ondernemer zie
mene

De protestvergadering neemt de volgende, v
besliseingï . " . .' ",':
a. Gepiatesteèrd word,t tegen .de lange duur /';/

van de oplossing yan het geschil èrt er .'w&Tiïf
aangedrc-ngenbij.de Geschillen .öoim»iats.ie; opr, _
spoed.. .'."•'" . - ' ' ' '. ' - •'''"';•';'• 'v-/, •• • . • • ' . . • . • t • 'v-
£e intrekking van het .stakingaverbod wordt :
geëist, .: - ' ; ; ' . ,''• ' ' '',•;•• :". ' ., . - v- ''"'

in
&eeia$vwrdt :df ''opheffing :

' Cononi«sie, opdat de SLrbfidë
zijn .hun ei een "tot 'een góéd
(zie -statement I f t z ^ ^ f l - t ^ - .
'De:'-o'dSïr/"b/en^c'ieSi^r:;i^^l^
' gezonden aan de Centrale e ' e r a a n het

met

d.

Indien '% een beslissing is in de: geschillen Gon»
missie voordat de termijn is afgelo.fen, wordt er -.-.
met de leden een voorlichtings-bijeenkómst gêhou-^
den waarin wordt duidelijk gemaakt: :, ': '. ;,. ,
a. -Dat het resultaat beneden de minimum-eisen -

is,oifidat de bemiddeling ni,et: vrij, was (niet
is gelopen over de vakver e nl^in'g /Sobsi) ., - •,-
doch over de Geschillen Co mmi'S si e.

b.. Dat de Geschillen Coamissie de Arbeider* ;̂
benad-eelt ( ai e bovengenoemde eoticUusi e ) • » - - .

• • • • " " • . - -u. *.,.••• .. • . • '•', ~\i:
De vereniging neemt de navolgende beslui ten i

a. Men voelt aich teleurgesteld en 'tekent;
,' . • protest èian te;gen de "beslissing yan de

Geschillen Coaiinissie-. Deze besluiten worden ,
toegezonden aan de Geschillen Coirimissie.

b. GeBistwordt Intrekking van het stak ing sver-
fe. bod en de opheffing van de geschillen . , V .

Commissie, welk besluit gebonden wordt aan „ -
de Centrale Overheid .en Parleaent en ; „
afschrift aan de Geschillen Commissie* • ' " . ; ' :

•:&"•"""



B. ÏSÈfr' BEgR&CfcLte : gQ£ HBg NATI.ON^-S

To ,'De eiae-n^voorden alê1 volgt geerèèld*
k uan 'A ',2 a» .

Aanvankelijk word;t
stemming te komen zónder "inmenging; v^n,'"
de- Geschillen Coioraissie, ' ' - r : , ;;": , '
Xah de ondernemer wordt het vèr'sgiiil*
d ejjUjk g emaak t. i n... d e ho ud^ng
déV tegenover het. natibnale kapiti^al én
he'| vr e eind e k api t aal (z i e s t afc.efeiltrfc .at a—
kitigsverbod en de procedure ,on4^P--;A)«
Als de besprking geen resultaa^
wordt gehandeld op de'-wjjae ti,ls«ïiB
ven voor het vreemde K,ajvitaal(A 2'
In„ dit geval wordt lri de vöorlic^tltig-
pröteet-vez'gadering aan de leden ui'teèn
ge^.et. ,-dat de ffrescJaülenCommissie niet
ia, staat is het geschil tussen de arbei
der én ondernemer (nationaal'kapitaal)

oplossing, te brengen,omdat deze
hillen Conanissie aan.de zijde s/tHaeit
het .vreemde kapitaal. Dat deze

' geen bescherming yerleeriife ̂
arl^.^ft^.^

v^ïi," de'Arbeider hief' ican voorden
-gekomen. • " .. .•

^^ ' • > . ' . . - .'" . • "

1. Zolang dé eisen alcfe in handen ;van'";.de geschillen,
ComiDissiè bevinden ware het daarheen te ledden," '^-'.
dat de arbeiders deze'Gommfessie zelf bezoeken. • :• ••
In uit geval warende kosten te doen-dragen' door :

. . d e Overheid (Daerali ~ins~tan,ties). ... • . -;: •'.';
2. : Arbeider», die in stal-cing .gingen vóór het, * : =,-\'

afkondigen van het atakingsverbod en welke '• • * >>*j
etalcing nog voortduurt,aullen ieder afzonderlek',//- '•
een richtlijn ontvangen ;van het Secretariaat ' : .••' : ;
van het Centraal Bureau v and e S óbsi, waarna .'.• •
genoemd Qentraal Bureau rapporten ontvangt. "'/"|
ïn desse Jfagporten dienen te worden vemreld, - J V>-|
welke .stippen door "'dé vakvereniging zijn - . •- :;; i
ondernomen» ; ' , ^ .•' . ' ' y,* ' • • • : . ; '•> S v-J

3. Elke j!p(?iJedure en. alle geschillen xiiërien gedu- " l
reilde^ hét stakingsverbod stee-d s zo spoedig j

mogelijk te worden gerapporteerd c.an het • • • • |
Secretariaat van het 'Centraal Bureau.- '. • .'

' ' • [ ; . . „ . ;. Bjakarta, 5 Maar f ,1951 . ;

: - . ' ' • '^.Secretariaat:••'•;- . . ' ^ - ' •
..—ri • G'entaaal Bureau S.O.B.S.I>



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij fotfaftieve opberging in te vullen).

A F G E D A A N

Afd 2% m Par. v l
^Interne aanwijzingen ACD.

ACD. Dat.: Par.:

(Nummeren s.v.p.!):

« ] v

10192 - 51



MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN
•>

Ategtrny Kabinet 'S-GRAVEIMHAGE, ö Augustus 195 t

. Letter U 65 Vertr.

Onderwerp:

W.F.T.U.Congre»
te Wenen

het Hoofd van de Binnenlandse
Veilighe idadi e nat

Ik heb de eer U hiernevens aan te bieden een afschrift
van het aan mjj gerichte schrijven van de Plv.Ioge Commissa-
ris van het Koninkrjjik der Nederlanden te Djakarta van 20
Juli 3*1., No. 29221/3683, betreffende de Indoneaigra MDISfIB
en SÜTIKEO. naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen
Bioi?s worden.

üs: moge U verzoeken iay wel te willen inlichten, indien\ eventueel nadere bijzonderheden mocht vernemen over hun

verbluf en activiteit in Suropa.

DE GESP YAÏÏ HET KABUJEf,

\9 - '51 - +3



HOGE COMMI3SAEIAAT HER HBDERLAHJ3M

Kenmerkt /vdG

Ho. 29221/3683

Onderwerps W,F.T.TJ.-congres te Wenan Djafcarta, 20 Jvai 1951

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat blijkens persberichten,

de afgevaardigden van de SOBSI naar de conferentie van de afdeling 0?rans-

port der World Federation of Trad® Unions, welke naar verluidt van 16-19

Juli te Wenen plaatsvindt, op 16 dezer per vliegtuig daarheen syn vertrok-

ken.

| DO delegatie bestaat uit ITOgJE van de Vereniging van Motortransportarbei-

dera (öerifcat Buruh K.endaraan Bermotor) en SggIKHO van d® Vereniging van

Spoorwegarbeiders (Serikat Buruh Kerata Api).

De Flv. Hoge Commissaris,

(get) C. SCHÖHKAim

(C .W.A.bohurmann)

/jyner Excellentie de Heer Minister

voor Uniezaken en Overzeese H^jksdelen

»s-G E A V B Ï Ï H A G B



RAPPORT ACD

Uit betrouwbare niet nader te controleren bron wordt vernomen dat Gauquie
te Djakarta op IJ.2.51 het volgende bericht zond aan het Ministerie van Buiten
landse Zaken te Parijs:

L'agence officielle et la plupart des journaux publient en bonne place
la protestation envoyëe par Ie SOBSI (fèdèration générale des syndicalistes
indonésiens) au gouvernement francais a la suite des mesures prises contre
siége central de la W.P.T.U.

En meme temps un congres général du travail achevait de se tenir a
Bandung sous les auspices du partl social démocratique iridonèsien. Le SOBSI
avait refusé d'y partieiper.

Uri comité de coordination a étfe' formé en vue de prfeparer une fusion.
Il est trop tot pour juger des moyens dont cette nouvelle organisation

peut disposer. En attendant Ie SOBSI, dont les fonds sont pour une bonne
part alimentés de grfe ou de force par la riche minorité chinoise, se montre
fort actif. Les grèves qu'il suscite ou qu'il exploite se multiplient a
Java et a Sumatra.

ACD. 5-0/4/51 T.B1. Noyon
104245/60-VOA-l.



BAPPOHO? YM G.XI.

Betr.: Ui Mardjono
d

Op Muor is slechts bekend, dat de communist All
1AHDJOMQ als afgevaardigde van de Sobsi het congresTe
Fèfcing in eind 194-9 heeft bijgewoond*

Naar aanleiding van een brief van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken (waarschijnlijk dezelfde brief
die aan de BVD is geschreven) vermoedde men op Muor, dat
hij te Praag zou zijn geweest, maar zelf had men daar
geen inlichtingen over.

c. n, 12-10-1950.



Copie voor GO.94069.

' 13 October 50

c. 94Q69 ;,:̂ -:~̂  ~
C.XI. TA.4.
Gene SEHBIM

Ali Mardjono

Met verwijzing naar Uw geheim schrijven van 2 October j.l.,
no.93121-7502 Gr.S. (Kenmerk: Directie Algemene Zaken/AZ), handelende
over Ali _aUBDJONO, heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, dat
deze Indonesische communist als afgevaardigde van de Sobsi eind 194-9
het te Peking gehouden vakverenigingscongres heeft bijgewoond.

Over een eventueel verblijf te Praag is bij mijn Dienst niets
bekend,

HET HOOFD VAN m

Mr L,linthoven.
- . Zijne Excellentie
de Minister v.Buitenlandse Zaken, r . n ̂  i
te K '. er**-*'
fs-G B A Y E N H A G £.



M I N I S T E R I E

V A N B U I T E N L A N D S

' S - G R A V E N H A G E

V E R Z O E K E B I J B E A N T W O O R D I N G , K E N M E R K , O N D E R W E R P , D U M M E R T B V E R M E L D E N

Kenmerk: Directie Algemene Zaken/AZ

Onderwerp:

Datum: 2 OcTober 1950

Nummer: 93121-7502 G. S.

G E H E I M ,

Bijlage : l

„/o " Ik heb de eer U hiernevens in afschrift te
doen toekomen een brief dd. 12 September 1950,
No. VIII-E- 2/4788/59 4 van de Consul der Neder-
landen te Singapore, betreffende de Indonesische

/) communist Ali MARDJONO.
Voor zover kan worden nagegaan zijn bij dit

Ministerie van Harer Majesteits Gezantschap te
Praag geen rapporten omtrent de activiteiten van
betrokkene ontvangen.

Gaarne zal ik vernemen wat bij Uw Dienst
eventueel omtrent Ali Mardjono bekend is»

c*-

DE MINISTEH VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

V oor de Minister,

DE CHEF DER/BHiECTIE:
' j l

Aan het Ministerie van Binnenlands» Zaken,
Af d. Binnenlandse Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
1 s-GHAVENHAGE.
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in tweeremd na* i «B f
DJakarta no« 3
Archief no. 4

12 Sopteabar 1950
Ui

Ik h«fc d* ««r $Hüf ÜöWÜantle te berichten, dat
mon In bepaalde kringen In Singapore Zolang itelt i»

van d«
All WAR^OÏfO» H«t vonaoodiw b«»t«ftt, dat laatrtgwwomd*
Bich »nig« tijd %• fiÉftg h**ft opgéhoudon* £i4i0ü Alt
h«t £«««1 wa» irièr d« «<mv«n»iiiitoit««oTordra0ht» ia hot
nlöt ön»nofïolijk» dat «AR H#K*^« 0«««nt««h*p te Praat
hi«ro«tr«nt gogovan» oamronig lijn*

. Ik mos:* uwer Sxo011«nti<» Wloofdoli jk Y<nr9e«k«n
mij, indien sogalijk «tot Haar odvi»»! t«r «ak« t»
willan

De Coiwul, b«lA«t »öt do
van hot Consulaat Oenareal,

(J

w. g«

der

Zijner Bawellentie
de tttniator v»n Buitenlöndse

»A.MJULA T l IJ H A 0 1A



- I.D.
D E H H A A &.

DOS3.13/503. G E H E I M .

Hierbij wordt toegezonden een opgave betreffende de
Bestuursformatie van het centraal Bureau der "S.O.B.S.I."
te Djocja.

Verzonden op 29 October 1948
aan: 'kMinisterie van Algemene Zaken.



BESgüüHSFORMATlEE CEKTÉAAL BUREAU DES "S.O+B.S.I." * BJOCJA .

Soeaoenan Central Blrou

Eetoea Oemoem
Wakil ketoea oemoem
Sekretaris oemoem
Wakil sekretarls
Bendahara
Wakil bendanara
Kommissarls oemoem

Bagian Organiaaai;

Ketoea
Wakil ketoea
Anggota

Sosial

Ketoea
Wakil ketoea
Anggota

Bagjan Ekonomi

Ketoea
Wakil ketoea
Anggota

Bagian Penerangan

Ketoea
Wakil ketoea
Anggota

Bagian Pendidlkan

Ketoea
Wakil keteea
Anggota

kewanitaan

Ketoea
Wakil ketoea
Anggota

HARpONO
S33IADJIT
NJONO
S.WIRJODIHOTO
HA&ÏOSTO
SOEKIBÏÏO
OEI ÖEE HWAT, S.K. TBIISOEHÏI, DJOEAU SJAHROEZAH
(de laatste is een neef van Soetan SJahrir en was
gedurende de bezetting, met SJAHRIH vd.f adviseur
van drs. MDH.HATTA, SJAHBOEZAH benoort tot de
«P.K.I*».

t SOERJOSOEPABMO
j OEMAR SAPARI
l SAHDffOE, MOCH. SASTHADIRADJA

t AffABODI
t KOESHARÏIHI
» JAMAH SOEWAHAPRAWIHA, R. SOEKAHJO MANÖOEHPOSPITO

t E. COEEDIAN (vide "Sarboepri" en "Lask̂ ar Merah")
j SOEDJOKO (ride bestuursformatie "P.K.I.")
" HADIPRAKDTO, SOEBAHttlir

l OEI GWEE HWAÏ, tevens lid K.N.I.P.
ï WAHJONO
t BOEJOEKG SALEH, ISLAM, (vide bestuursformatie
"P.K.I." en voorts rapporten "Sin lüng Hui").

t DJOHAÏT SJAHHOE2AH
S SOEMEIJ
t GONDOPRATOM), SITI EALIMAH

l SOEPAHHI
l S, ̂SIJAH
s 14onja SOEMEDI

Bagian peyhoeboengan JDoeftT Hegeri (zeer belangrijk)

Ketoea
Wakil ketoea
Anggota

s HAEYOKO
t SOEHADJONO
l SBTIATI, HAHDOTO, MAROETO DAROESMAH, BAMBANG SIUDHO]
AHMAB SOEMADI (vide voorts «P.K.!»" etc.)-
BAMBANG 5IITOHOE Werd medio 1938 in het ressort
Kemajoran te Batavia gearresteerd en overgefefaclit

- naar *
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Dewan perent janat

Ketoea
Wakil ketoea
Anggota

naar aoerabaja, zulks ep verzoek -van den P.I»D»
Soerabâ a. Was gemengd in net toen bestaand
complot tot omverwerping van net overheidsappa-
raat op Java door middel o» nu van bomaanslagen.
Zou toen in net ep te richten Indonesisch, ka-
binet de functie van Minister van Binnenlandse
Zaken krijgen. Aanstichters tot dit complot
«aren. drs» MOK. HATTA em SQETA1J SJAHEIR, toen-
maals geinterneerd te Bandaneira. Op één der
arrestanten te Soerabaja werden toen geheime
instructies aangetroffen voor de redactie van
het illegaal te Soerabâ a verschijnend perio-
diek K̂edaulatan Hakiat1*. Het coâ lot «as ge-
organiseerd door de "P.5»I«. (Pendidikan Nasio-
nal Indoneaia", leider MOH, HATTA.

t 1SEAHOEDIH
s DJOKO SOKDJONO
; Dra»
K.

IESOJDO, HARJADI, MAROETO DAHOESMAH,
EOSSNAS, mr.dr. SOEEIPÏO, HA1ÏOHO,

Commissaris voor 2d» Celebes t SJAJJSOED^IH MEHG PAÏWIRO, Laiangweg,
Gaag 154, Ho. 34 Ï6»ka*sert. thans te Batavia



NETHERLAMDS PORCES INTELLIGENC

„
TOP 3ECRETX'

Erratum Nef is- Publicatie 60 «/65 No. 1897/XA6 d.cl. 28 MGl 1947

Op blz. l staan als vertegenwoordigers op het SOBSI-congros

van de "WORLD FEDERATION OF TRADE UNIOWS" vermeld:

o

Tomovic (Joegoslavië)
Jean Lautissier (Frankrijk)
Olga Tchetchockina (Rusland)

Zulks is abusievelijk geschied'.

Genoemde vertegenwoordigers van de "WO.RIJL EEDEjBAi:.Î

DEMOCRATIC YOUTH" waren ondanks het hiertoe te kennen gegeven

voornemen niet op het congres tegenwoordig,' aangezien zij

hiervoor te laat in Indonesië arriveerden.

Op 20 Mei hadden zij een bijeenkomst met Pemoeda's' te MALANG..



r eilief No. 1897/XAÓV ';: ZEER GEHEIM
TC-P SECRET

Batavia, 28 Mei

Zeer Geheim

Nefia Publicatie Ng/65

In de "NEFIS-Publicatie's" worden die artikelen opge-
nomen, welker inhoud slechts van belang' is voor een
kleine lezersgroep. '
De distributie wordt telkenmale opnieuw vastgesteld.

Ontvangers, die eenige nummers niet toegezonden krijgen,
kunnen dus hieruit de conclusie trekken, dat de inhoud
daarvan voor hen niet van belang is, '

Directeur NEPIS.

/.V / n t ••-

L.N,H, JUNGSCHLAOb'R
Kapt»Luit.t/Zee KMR

Exemplaar No. s



Zeef Gehell

•Dl8.tributieli.1st NEFIS Publicatie Nö.65
antal

Z»K.H» Prins Bernhardj den Haag l l
Minister president* dé% Haag 2 l
Minister O.G», deA Haag - , . • 3 1.
Minister Buit ;Zake:$. pia?*jP®î i:f;%";̂ stken Den Haag 4-8 5
Bevelhebber der Zeèftrijdkr^chten déft Haag (pers.) 9 l
Chef Gen, Staf Nederland 10 l
Comm»Indische Zaïten, Minog, Ben Haag 11 l
CdUïndilnstr* Bf, Den Haag 12 l
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam 13 l
Heth»Repr.Comb.Chiefs Q.f Staf f, Washington 14 l
Er.MsJlmbassadéur te Nanking 15 l
:Hï»Ms,Gezant te Canberra 16 l
Tild,Ned»ïnd« Zaakgelastigde te Ban.gkék 17 l
Consul Generaal. Singapore 18' l

» « Saigon 19 l
" " Manila 20 - l
" « Simla 21 l
" " Rangoon 22 l
" " . Shanghai , 23 l
'* " Hongkong 24 l

Buitengewoon Gezant en Gevolmaehtigd Ministeriöairf , 25 l
tf « -n H » *r D^eddah" 26 l

Voorzitter Commissie Generaal 27-31 ,5
Lt*Gouverneur-Genöraai» Batavia 32
Chef Dirvo . 33
Commandant Leger N,I, 34 l
Directeur R»B.*- 35 l
Commissaris der Kroon v». Oost-Indie 3.6 l
Proc»Gen, 37 l
Commandant Zeemacht (0) 38 l
Chef Marine Staf, den Haag 39-42. 4
Chef Gen.Staf in Ned.Indie 43 l
Chef Staf Kon,Marihe (0) 44 l
Auditeur'Militair Temp.Kri|gsraad Satavia 45 l
Auditeur Militair 3?ernp;,Krijgsraad Semarang . 4è l
Hfd*Mar»,Int* Dienst Nederland 47 l
HfdJIar*Int. Dienst (Néo.I,) 48 l
Ter'r*,T<roepencdt... West Java 49 l

,c4t,* Midden Java Semarang --..,:-.:• • 50 l
sCdt» Oost Java Soer6b4ia 51 l

J"C" Divisie 7 December . 52-53 2
Cdt» Basiseommando Batavia , 54 l
Lt.Kol.Santoso 55 l
Alg»Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst Java 5è l
Reg.adviseur v.Politieke Zaken op Sumatra^ Medan 57 l
Ned.Mll.-Missie voor Japan 58 l
Nefis Buitenkantoor Batavia 59-60 2

M " Bandoeng 61 l
" tt Sernarang 62 l
11 " Soeranaia 63 l
" " Bali/Lombok 64-65 2
" H Bandjarmasin 66 l
» » Medan 67 l



Zeer Geheim Copy Aantal
CoP»

Nefis Buitenkantoor Palembang 68 l
» » Makassar 69-70 2

' i' " Menado 71 l
.»' " Ambon 72-73 2
•" " Padang 74- l

Ltz.ïï KMR,v.s,d.N»H* Postema,. S'pore 75-76 2
Maj»G»PiKies p/a Kab.Min.Overz.Gebiedsdeelen den Haag 77-79 3
»eofd C.V.D. den Haag 00 l
Directeur Nefis 81 l
Sectie 1-1 82-101 20

'» 1-4 102 l
« 1-5 103 l

Afdeeiing II 104/105 2
ft III 106 l
" IV 107 l
« V 1 0 8 l
» VI 109 l

Secretariaat 110 l
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en

Op 15 en 16 ïüei 1947 werd te Ma lang onder groote belang-
stelling het reeds lang tevoren aangekondigde belangrijke congres
der "Sent ra l Organisasi Boeroeh 3eloeroeh Indonesia" (3. O.B. S. I.)
gehouden.

In Nefis Publicatie No. 60 "De invloed van het Communisme
in de Republiek Indonesia, meer in het bijzonder wat het eiland
Ö"ava betreft1' (blz. 16 e. v.), werd gepoogd in het kort een karak-
eriseering van deze fusie van arbeiders-en vakvereenigingen te
3even, waarbij duidelijk tot uiting kwam dat deze organisatie,
alhoewel officieel niet tot de !tPartai Komunis IndonesiaT' behoorend,
steeds raeer in het communistische vaarwater terecht kwam. Lieer
sn meer blijkt de P.K.I. deze arbeidersorganisatie officieus als
laar werktuig te beschouwen en geleidelijk aan als hülpapparaat
roor de verwezenli jking van haar doelstellingen in te schakelen.

Uiteraard' tracht men naar buiten toe zulks zooveel moge-
lijk -te ontkennen, doch de feiten spreken ten deze een duidelijke
taal, ook al moge dan ook een groot deel der aangesloten arbeiders
er zich niet duidelijk van bewust zijn, dat zij als werktuigen
der communisten gebezigd worden. Een en ander vindt wellicht
het best zijn uitdrukking in de woorden van den Australischen
journalist PI. J". Sumuiers in een artikel in de Sydney ifSun" geti-
teld 'THaw OOimiiuriism is moving in on Indonesia' s I'illions: !f

"My own deduction is that real Communist s, the interna-
tional calculators, have set out to honeycomb all parties •
of the Left in Indonesia. This includes Labour Socialist,
t rade union and peasant, as well as nomina l Communist s,
And the Indonesians, preoccupied with their nationalist
struggle, seem quite unaware of i.t . "

Het Congres te Ivialang was het eerste congres, dat zich in
de internationale belangstelling mocht verheugen en vertegenwoor-
digers uit Nederland en het buitenland onder zijn sprekers mocht
tellen.

Aanwezig waren o. m. / Zie blad 2i
Uit Nederlandgjoh Indie:
H. Lageraan, Qls~waarnemer van de Algeiueene Verkers Associatie en

het Nederlandsen Indisch Onderwijzers G-enoot schap.

Uit AuatrajLie ;
C. G. CampbëTï, de (sedert kort afgetreden ?) Handels-vertegenwoor-

diger van df . Republiek in Australië en Secretaris
van de öor^Snistische Partij te Sydney;

Mac Ilealy, Secretaris van de Bond Van Vakvereenigingen te-Sydney;
T.Roach, Tweede Secretaris van de Federatie van Australische Ha-

venarbeiders te Sydney. .

Van de V/orld Federation of _T ra de Union s ('. .g.j'̂ U, ) :
RaJEnT TomovTc~T<Toegoslavie77 ~"
Jean Lautfss-ier (Frankrijk),
Olga Tchetcheckina (Sovjet Rusland). Rusland als zoodanig had'bij

monde van de Sovjet-arbeidersbond telegrafisch doen -weten,
dat. het 3.0.B..3.I. congres niet bijgewoond 'kon worden, aan-
gezien men niet op den vast ge stelden datum, aanwezig 'k,on, ẑ ijn,
Aan deze mededeeling werd de verwachting vastgeknoopt, dat
in de toekomst vriendschappelijke betrekkingen zouden wordsn
aangeknoopt tusschen de Bond van Russische Arbeiders en de
S.O.B.S.I.



S. SBEB GEHEIM

Uit Nederland:; :\ '• ' . . . , - , . . , :

E.Kupers, Voorzitter van het Nederlandsen Ver "bond van vakvereeni-
. ' , ; . ' • ; '•'• gingen; .

J»G. Suiirhöf $:•$ MiJdêT .van dë'.vaf dèjs litig v opr 11 ch't ing -van he't -H * V. i
N.Vi jIbrief ^.Voorzitt:ex van de Algemëenë: Bond vèn; acilBiienarënf
B.Blokzijl,,, van de.\ienheids Vak Centrale ( E . v . Ö . ) '



Van Ghineasohe zijde was aanwezig?
Oh Bian Hpn.g, Vertegenwoordiger der •>lSin.;Ming.:Hui" .te Batavia.

Qndèr;'de öfficieeie, •republikeinsche gasten waren Ir,
Soekarno,''President der Republiek^ en Ürs., Moh. 'Hatta, Vice-
President der. Republiek aanwezig. . , - 7 - : ; . :• j

Aandacht trekt h§t feit.,, dat de. bekende .oommunistenlei-
'• der Alimin niet aanwezig'";was. Zulks staat vermoedelijk in ver-

band met 'de omstandigheid dat deze, om nog niet bekende redenen,
zich naar Batavia heeft begeven. ; . . j . , *

Vopr-vergadering t e . Djokja, ' . _ , . : . ; , . ' . ? • ; , ..;

" voorafgaande, aan. het pongres te Ma,lang-.werd;, op 12 Mei een
vóórvergadering gehouden.in het Centrale Kantoor van de S.O.B.S.I.
te Djocja, waarop door yersQhillende leden causerieen werden ge-
jhouden. y.z. .bekend waren ^ook de heer,en Kupers, Suurhoff, <Vi jl-
jbrief, Blokzijl> La-eman, Oh Biön Hong en Camp-bell t« Djokja aan-
wezig.: ...';...•-......-...'•:.--.... ; : • - . ;..---

• Kupersj Lid van de Tweede,Kamer<der Staden'-Generaal/Voor-
zit t er van het Nederl^ndsch yerbond van' yakyereenigingen en Vice-
Voorzitter ,yan de Wor|^"';Fedératio;^-of'Trade UnionsH (W,F.T.U.) ,

I
verklaarde;-'bij di-e gelége.nheidt^^j,clens een persconferentie ns.
het N.y»y. •> dat de he'èle bewegüig,,: welke in de "linker, vleugel*
in Nederland is samep^evat, meTT d |̂Ln Indonesischen stri jd • sympathi-
seert. Deze progre'èsieye groep-staat achter Lingga Djati en
streeft er in het Nëderlandsche Parlement, naar, dat deze overeen-
komst royaal en loyaal in de praktijk wordt toe-gepast. - • • : , " . . , ; •

Tot dusver had het N.V»V* slechts steun .verleend . vi;a pers
en radio en middel.s demonstraties om de rechtvaardigheid van .den

|Indonesischen strijd te própageeron. Stakingen om de terug-
trekking van het Nëderlandsche le-ger uit Indonesië te bewerkstelli-s-.
jen kunnen nog niet georganiseerd worden met het oog op de wanorde,
lie daarvan in Nederlandvhet, gevolg ^l: zijn. 'De Nederlan.dsche
ïegeerinig ^al^iiatuurlijk'^an militairen gebruik;maken om de schepen
;och te dóeh'uitvaren. enw'"éen koloniale oorlog zal dan uitbreken,
Li e voor beidV'partij^n ha^Qelig is.

'Om ;dlé reden'was-, ^upers naar Indonesiö-gereisd, om hier
iet de sobsl eeii gemeenschappelijk oampag'he--pEpgram te bespreken,
lat geriohtL zal zijn tegejrt het imperialisme^. V:.HlJ"was er vo^of',

jdat de Sobsi zoo spoe'dig mogelijk onaf hankel i j k li d, zou. w or den
Ivan de World Federation of Trade Uhions*'-."/' Hij ga-f hierbij interne
l inlichtingen over de W. F. T. U. . . ' • ' • " . • . ' •

Suur:hoff wees er op, dat in Nederland bijna alle leiders
in de arbeidersbeweging niet tot de intellectueelen,behoorden,
doch tot r-de eenvouaige arbeiders.' ,̂  S Juni zou de W.F.T..U.. • te
Praag eonfereerBh,.. waarbij o.a. het? ,st rijdprogram behan4eld zou
worden en het standp'ünt van de W.^vT.U. t.o.v. het Amerikaansch-
Russisch geschil en de regeering-Ffainco..

Blokzljl verklaarde te. Djofej.^yi'-dat de Indonesisoh-Nöder-.
landaöhe; besprekingen lhte,en ongeschikte, „sfe^i1 besproken werden.
Het wedermi jdsoh wantr'ciu^èn zou eer^iijyerdwi'jnen, als de Neder-
landsche' tr^-pen waren--t^isjggetrokk.^1^ pè Ne.dBriahdsohe arbeiders
stonden sympathiek tegenbvör,,den vrijheidsstrijd yan het.; tndonesi-
sohe volk. ; Hij yerklaarde ook, dat 'hij in Neder-land,!eèn'nalg^emeene
atakin zou • Örgani seeren, indien do Nederlander s a.e ^besprèkingon

niet op yred^oliovende wi j z e z u è l a wl'steh tèi
beëindigen.

: Campbell drong 'bij'' een aenige'dagen, te voren plaats, gehad
hebbende; bijeenkomst van, de r Sob'si aan, om'een kraphtige houding
a a n t e noffien togen .het imperialisme. . . . , . ; . ' > . .



slptte drbing;dévvertegen^
te Batavia, .Oh v Bian Hongr er op aan•,' in nauw contact, té t roden met
vakvereenigihg£n~'buiten het republikeinsche gebied, hetgeen.aan
ü£Lë" airbèiétera ten goede zöü komen* . ,

Aanvangende 15 ?uai,: verkla^rderdeVoorzitter, Setijadjid,
vice-voorzitter van Verkeer en zöey linksoh georient.eerd, dat na-
tiPnaliame -en ^térnation^ moeten
werden.; ' &l j spoorcfe de aanwezigeiil «£n pm bl j ae rege^ring aan te,
dringen pp ejen spoedige vervüliióë^IJtp. :de artikelen van de basis*-.-
overeenkomst van Lingga ïïja^i^zpPaïté de terugtrekking van de ^Neder-
landsohe troepen ien wees er nog eens pp,'dat de arbeiders de vöor-
loopers van de republiek waren. f - ' . . , ; . . . , .

' ' . . - , • Pre eigent Spekarn o itper^é-op de drïik bezochte -r e-oeptd e van
het CongreiS het wqprd» waarbij 1̂ 1 J o»m» J^et volgende verklaarde.

Na d.ankzegsiiig gan; de Vreemde vertegenwoordigers voor hun ,
komst sprak'de President de hod|s uit, dai zij na terugkeer in hun
vaderland de republiek meer zouden steiih'eü.

:* I?e onafhankölijkheiil van de republiek was niet ,een zaak van
JaVa^en Sumatra alleen, doch ook van de andere eilanden'. Met ken-
nelijk volkoffien nega tl e Van go e at en letter van de b$ ai s-̂  overeen-
koièSit Trervolgde de Prösldent, dat deze Mtiónale'"aspiratie; vërwezèn-
lijlct moest worden en de Sobsi hierin moest ateunen. De de-fabto
erkenning van de republiek moest als kapitaal beschouwd worden om
de'andere gebieden te bevrijden.

^ JDe" arbeiders behoefden zich geen zorgen te maken daar de re^-
geering zich het lot van de arbeiders zou'aantrekken* Buitenlan-
ders mochten in'Indonesië hun kap.itaal beleggen, maar dienden reke- v
ning te houden met de volksigipuVereiniteit en de vrijheid van het -
land, 2ioo zij dit niet" H©IenV:î Jötr*efn^ daaruit voortvloeiende
konsekwenties zelfmoeten dragen. ,

"Wij moeten ons nu niet- meer minderwaardig voelen tegenover
buitenlanders en buitenlandfSche machten» DQ Nederlandsche rogeering
wil artikel 14 (teruggave buitenlandsehè eigendommen) verwezenlijkt,
zien, maar zij vergeet, dat er ook een artikel l {terugtrekking der
Ned^rlandsche troepen) en een1 artikel 2 ;(vestiging van een souverei»-
nen^! democratischen staat pp federatioven grendslag) bestaan. • Wij
zijn bereid Lingga Djati in zijn geheel ten uitvoer te brengen, dus
alle 17 artikelon' zonder uitzondering*n •

^BroedersV ik verzoek u om'de. arbeiders voldoende inlichtin-
gen en voorlichting te verschaffen, opdat;. zij kunnen beseffen dat
de arbeiders van tegenwoordig mensohen zijn, ge en be e s t en en halve

' a lsLn den.
' Wij moeten a oor blijven veóhten tot de overwinning is be- -

'haald. Ben revolutie kan onmogelijk in een paar jaar klaar'Zijri,
maar wij hebben daarvoor tientallen jaren noPdig. Broeders, houdt ••
Uw hoofd koel en Uw hart warm. • • . • • • '

Vroeger moesten wij vaak aanhooren, dat de Nederlanders te-
gen ons zeiden: "Je. bent een-opruier, je bent ^e-en t ophitser". Maar
volgens mij is het imperialisme de grootste opruier en ophitser.
Het is nu onze tgak^pm dit imperialisme met wortel on al uit te
roeien,• löat onze leus blijven; Let freedom ringt Wij zijn
mördeka, niet half merdeka, maar 100$ merdekal"

',:... De Vioe-Pr^sident Moh. Hatta, die gelijk bekend op den
achtergrond de leiding heeft van het-verzet der arbeiders tégen
een 'integrale;uitvoering van artikel 14 der ba si sovereenkomst (terug-
gave buitenlandsohe eigendommen), verzette zich in een werkvergade-
ring van het congres tegen "het gespeel met nationalisatie-." Natio-

~ " **•*•*«" Kon vöj^èjos hem alleen geschieden met wezenlijk daarvoor
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in aanmerking komende bedrijven, waarvoor' een schadevergoeding
gegeven zal worden. -Verder kon het-geld beter gebruikt worden'
voor den wederopbouw* ^ • Over de niet voor nationalisatie in aan-
merking komende bedrijv-en repte'de viee-president met geen wp'ord
en achtte hij het vermoedelijk diplomatiek onverantwoord zijn
Opvattingen ten deze op'dit congres te uiten.
'; Voorts zeidè de'heer Hatta, dat na de onderteekening van
Lingga Djati de1progressieve groep in Nederland sterk stond,
rdoéh daarnaast-nog een kapitalistische-en een militaire groep .
aanwezig waren, die-de macht en de bezittlng-BnTTt@irug .wilden hebben.

verklaarde, dat de Australische vakvereenigingen
één plan voor; een int ernat i onale boycot van Nederlandsche schepen
voorbereidden. -"Wij in Australië zijn trotsch op wat we voor de
Indonesiërs hebben -kunnen; doen." ïh tegenstelling met sommige
v£kveréenigingeri in.-Eüropa hadden' de Australische vakvereenigingen
besloten, de boycot .der..Nederlandsche schepen niet op te heffen
noch een der Nederlancisehe schepen door te laten, die verondersteld
werden met geederen voor. h_et lenigen van den nood naar Indonesië
te varen. ' ';••"• - ' " :" '"'': • ' '• •• t . -• •

Het was hem bekend. 'dat de Nederlandsche imperialistische
politiek, die Indonesië.: -zoader verdediging had gelaten, in winst ~
zucht de .levens van vijf millioBn Indonesische mannen, vrouwen en

\, had gekost*.;,, ,u . . ; ' - ' - : - . ' • - . . • •
>. L .Hij eindigde gi.gn,:redey^eririg, mét... de....w oorden.:.. .".Up̂ with. . ^
'ilndonesia and down wi'-ĝ '.Bül-i'ch imperialismt"

. - • . -

Op de .bOBtri;34ing van Campbell /zoowel van Nederlandsche als
Australische zijde wo^dt , hieronder nad.er teruggekomen» ' '"• ••

; verklaa..r4é, dat de Australiëré-"'eerst iets hoör-
dfen ovff"!!i|!ferla.n,d'sq4 imperialisme toen • - -verscheidene naar
Boven-Digoel verbann;en\ilndonesiers naar Australië waren ̂ overgebracht.
Dit werd. aanleiding, van da .boycot op de Nederlandsche schepon.- De
icöpitalistisohevpr,opaganda.,gaf volgens hem' steeds een oh juist "beeld
•^an indones ia."/ De -"republiek zou met haar groot e mankracht .stev.ig;
staan, Birma f India en Ma la ya waren trotsch op den- Indpne si's cheh
Strijd. ' . '" ' ; ' ; - . . . . - - . • • . ' ' ' • . . . . . . " •

' ' ' ' ' ' ' •

vertelde, hoe dé; 'Australische arbeiders na het p-roclameeren
Indoneéische onafhankelijkheid de -boycot op Nederlandscho

ëohepen' inzetten;, welke 'boycot spoedig navolging vo-hd in Nieuw-
Zee land ^ Amerika, Indi-a,, enz. Ondanks het verzet van het reaction-
naire secretariaat van:.de Australische council óf Trade Union was
de boycot, doorgezet. Het parlement in de respectievelijke staten
en het. Australische parlement telde geen vertegenwoordigers van de
arbeiders; wel worden daarin zetels bezet door de "arbeiderspartij,"

«doch deze helt vaak naar de kapitalistische zijde, : pè Amerikaan-
l&ohe /imperialistische politiek • wilde volgens^' Reaoh trabhten tlians
|a'e wereld tV~verOverën~evënals Hitieïy weslTalve de Sobsi op naar

oede moest^zijnT " ~~~"rr' "• •'-•'''• . . . . • • - '
De. Yereenigde staten van Amerika wilden - de wereld 'doen: ge-

p.QOvenf.-;dat' zij ' de Sovjgt-'ühie willen aanvallen, dooh dit is iH^~
sTec'n"€'s7 en.rcöKgerctih om de eigen gr e ep naar de'

' ~Jrëreicüieerschappl 3 achter ] e verbergen. •
Hl J . ri ep dsn Indonesiërs t öe ' er nauwlettend op toe te zien,

lat een invasiQ van nuniana ' door het AmëriKaansöh. kapitaal ^oorkomon
Jaangë2ien''h6t' 'Amerikaangfflhs.. kapitalisme ho'';oógr ' "op^ ïnaonesië' ' '

. . . .
Ifi. d-6 %eer nabije -t ö'ekomat: zouden ' ook : de Australische: ar

beiders zj;oh gopiaatst'' zien yVQ< &&&: strijd om; hun''
n het AmerTa'ansolie imperialisme , omaatae

Aü3trali3ch.e Laböurregeerïng te nauw met
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lokzijl| de vertegenwoordiger van de Nederlandsohe
V-S'K̂ Öe.rifcrale' (,E»V«CV) verklaarde, dat de Ne de r land s oh e

troepen ïnd'öne si e zoo sppedig mogelijk moesten verlaten en deed
één zi jdeïingscliien' aaiival op Amerika, door t o 'beweren dat de fi~
nanoiöele steun voor dit "loger uit'do Vere'onigde Staten kwam.
Als de Nederlanï&che rogeering .vdortgtng in Indonesië een leger
te onderliouden'̂ ou volgens hem Nederland apoe-dig een kolonie van
Amerika zijn. 'J' Hij beschreef ..'de' Amerikanen als "de grootste im-
perialisten van:;de wereld." • . . . ̂  v;; "... . .

Hét Australische "plan ''voor: uit breid ing van de boyoot op
Nederlandsphe schepen zou aan de Internationale Federatie van Vak-
bonden, worden/yoor̂ ^̂  en d£ E.V̂ Ö̂  zou trachten elk advies

i dienaangaande van "de. World^ federatïoii of Trade Ünions .op t© volgen.
j, •••••-. De Neder laridsche .vakvereenigingen, waaronder de E.V.C.,
f hadden in Augustus 1946 met vreugde, kennis genomen van do Indo-
1: nesischë onafhankelijkheidsverklaring.
f; • "Wij .weten, dat de; strijd togen het fascisme gröotendeels.
|; gevoerd; wordt-.door de arbeiders.. Deze strijd moet worden door- •
I gezet, tot tfc uiteindelijke overwinning is bevochten. Sr kan geen -
| sprake van vrijheid zijn, wanneer het volk opnieuw onderdrukt --
f wordt,; -Vrij in den waren zin van het woord' beteekent vrij van
f vrees voor een nieuwe onderdrukking en overheersching."

"Maar op het huidige oogenblik vormen de Nederlandsche troe-
pen: in Indonesië een voortdurende bedreiging. Men zegt, dat deze
troepen de orde'en rust moeten herstellen in deze gebieden, doch w j, J
wet'èn wel beter*",

"Deregeering heeft het Nederlandsche volk de meest .noodige
gröhdsteffen onthouden ter wille van de troepenmacht in Indonesië.

; kan men niet. bestempelen als een daad, die in het belang is zoo-
wel, van het Indonesische als: van het Nederlandsche volk. De aan~
wezigheid van de Nederlandsche troepen"bemoeilijkt de verwezenlijking
van' de overeenkomst van Lingga D jat i."

"Wij zeggen dit niet, omdat wij als vakbeweging ons willen
mengen in,.staatszaken, maar ik kan verklaren dat er geen sociale
zekerheid kan bestaan wanneer het volk gebukt gaat onder het oorlogs-
geweld. v Wi j laóeten nu niet veel prat en, maar; wij _mpetien. veel doen *n

"Verliest uw strijdlust niet", waht' d'aY'alïeen 'ÏSüeen waar-
3rg voor oen duurzame bestaanszekerheid. De Nederlandsche arbel-
iersbewoging vindt het nog niet'voldoende om slechts gèveelens van
sympathie-jegens u te koesteren, maar het is onze wenach om met u
samen te werken tot de overwinning is behaald. TJw merdeka is onze
_ijheidj, onze vrijheid is uw merdekal"

I Een bezadigder toon viel bij de vertegenwoordigers van het
f/erbo;nd van Nedörlandsche Vakvereéhigingen te beluisteren.

De heer S,uLurho£f maande tot voorzichtigheid tegen het nemen
van 'beslissingen op sentimentsoverwegingen, die tot een kolonialen
oorlog in Indonesië'zpuden.. kunnen, leiden.. Nederland wenschte vrede
in en samenwerking met Indonesië. ;

Do Voorzitter van het N,V*.V«,. de... heejjjjjjjgjjs,., wees op het
belang van de arbeiders-vakvereenigingen zoowel op Java als op de
geheele wereld, ^ -

Een wereldorganisatie (van arbeiders), is noodig, die samen
moet werken met de U.lvï, O. om "een wereldvrede in het leven te roepen.
De arbeiders over de' geheele wereld moeten samenwerken om de st̂ /fe-
lijke belangen van de preletariers beter te kunnen behartigen. Hij
sprak als zijn vurigste hoop .uit, dat de iSobsl in deze wereldorgani-
satie mag opgenomen worden, • .

Wat de voorstellen van Campbell ten-aanzien van een algemeene
)oycot van Nederlandsche schepen betreft, verklaarde hij dat zulk een
joycott slechts ten nadeele van de Indonesiërs zou zijn en de moeilijk-
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heden in Indonesië slechts zöü kunnen vergrooten. Er was volgens
hem geen reden aanwezig, waarom de boycot op Nederlandsche schepen
in .Australië ,niet. zou kunnen worden' opgeheven.

i - - , ; Met betrekking |pt d.e • uitlatingen van Campbell, werd hi j '
ook in Australië reeds gedesavoueerd» . .

.s • • ! ' , " "l ", ' : ' . • " • • • . ' " ' • ' • ' • • ' ' -•-'. • ' ' • - " •• • . ' - " - . . • ' ' '
Dé'vioe-Yöorzitter van. .de$.: Australiachen raad van vakver-

eenigingen... ̂ ^eaf^^^s^'\ volgens Reuter, dat de Austra-
lische vakvereenigingspe'wëging off i ei ee l geen .enkel plan voorbereid-
de voor ,het- boycotten- .van Nederlandsche schepen over de geheele
wereld.

. De 'Australische vakvereenigingen- waren' riiét""offlole&l PP
het Spbsi-congres vertegenwoordigd en canrpbell was* niet~gëmaöhtlgd
omui t naata dezer .vereenlgingen te spreken» , . •... . ,

Andere! vakvereenigingsleiders in Australië onderschreven
de:ze verklaring van Elng: en de Raad van Vakvereenigingen was niet
bereid aan personen bulkten Australië (Campbell) of aan een groep

.yakve;rëen-igings.leide-rs het recht te .geven uit naam van de Austra-
lischB aïbeiders-t«---^^e;3^n«v^7.;-...; ; . _ - • . , ' • . : . ' , .-

' Clörey, de •voPrzi-tter';van de Australische Bóïïd'; van Bakver-
•ë^nigingen vèrklèiarde dat de Ifaad^ van Vakvereenigingen verleden
•jafar geadviseexd had inzake dé ' voorgestelde boycot van,Nederlandsche
sdiBpeh geen actie te ondernemen en wel i.v.m. de aan den yioe-

A premier Evatt -en den Ne^ërlanéidhèn.gezant gedane, belofte^ ySómmige
l:v-akveréenigirigeri haddeii!I,dèze...raad echter in den wind geslagen.

f - -• Dé vertegenwoordiger vön-"',de ."Sin Ming, Hui," Oh- Bian Höng,
f aohtte het o..m. de plicht van de Sobsi zich ook-in.: verbinding te

:f stellen met de. door. de ,.N.ed.erla.nders. bezette gebieden, :Djakarta was
| dé'1• fcfetel^,vanTTdevT;[;(9actipnhairen"> &i© door hun internoerj.ng niet tot
| ..bezinning0waren''gekomeH'. Met alle macht trachtten deze thans de .
|. déor'.hen geleden schade van de bezettingsjaren in te halen. De
]j Afrijd In deze bezptte gebieden werd gedemonstreerd door de stakin-

: geji bij :d-e. Nlrtiö,, te Priok en op^iiliton. De leiders te Batavia
; hüdden besloten :den' strijd voort te zetten en niet uit te wijken

naar h e t binnenland.. : ' : '••'''[' • ' : ' . ' - • ' . ../
1 ' . - • In het binnenland, in de republiek, werden, anders dan in de

bezette gebieden, de vakvereenigingen gesteund.' 'f Lat en wij hopen,
|- dat de vereenigingen op/dö gë:heele. wereld -erin zullen slagen om het

hoofd te bieden aan het kapitalisme. MerdekaJ" ,
.-T .\ ' ' • ' .v."" . : " ' ' : • ; "''* ' - . : • ' , ' . • • , - " , .

Bes.lült;en van het ^Gpng.rg.s»

1. Met aïgemeene stemiaen werd besloten zich aan te sluiten bij de
World;Fedepation of Tïade Unions. .Naar het op 2 .Juni te Praag
'te: houden congres zullen twee afgevaardigden worden gezonden,
n;*l* Setijadjid; en Oei Gé'e Hwat. • Tevens werd gepaald, dat<-.de

: • : . organlsat^isohe samenstelling van de Sobsi gebaseerd zou!zijn
: o|j industrieel verband, , ' • • ' • ; : . : , ; : : , ,'••_-..•-•:••
i . • ' *" " " ,'-5* • •-" " . . • • ' • " ' . • '" ;

2» Een resolutie Werd aangenomen,, waarin aangedrongen wordt,op het'
; • voortduren v.an de boycot van: Nederlandsche schepen, in ;Au!stralle,

,: ' J? gegrond pjj de overweging dat, zoolang1 de Nederlandsche' blokkade
.;:;• van.de rjapubliek werkelijkheid blijft, . er g.e„en reden -tot opheffing

31 Aan rhet Nederland sche volk : werd- de vöïgende boodschap gezondens

nDö Sobsi staat 'achter liingga .D^ati en -zegt- d;è; rè^ublikein
sche regeering alle steun toe om tot overeenstemming te komen met
de Nederlandsche regeering* ... .........
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Het congres is echter ongerust over de Nederlandsche.
taire acties op liet gebied van de de facto erkende Republiek. Het
congres is van oordeel, dat de grppte Nederlandsohe legermacht in
het republikeinsohe gebied (t.w, in de ss.g. door de Nederlanders
bezette gebieden) een voortdurende bedreiging vormt voor de vrede
tusschen beide partijen en tevens een hinderpaal voor het bereiken
van overeenstemming. •

•De Sobsi hoopt, dat de Nederlandsche arbeiders - niet alle
beschikbare middelen -bij do Nedérlandsche regeering zullen aan-
dringen opt
l* stopzetting van -verdere troepenaanvoer van Nederland naar Indo-

nesic; "•• - " . ' ' • • - ' ',"•, . ;r'̂  . • . ." . , ' '
terugtrekking ;vari'alle zich op republikeihsch gebied bevindende
Nederlandsche Iegeronderdeelen. •

•Verder betreurt het congres'de door de Nederlandsche re-
göering ingestelde blokkade op republikeinsch gebied. Vooral na
dezen oorlog haef.t...de..wereld meer dan ooit behoefte aan grondstef-
fen van Indonesië* ':

Tot slot een speciale boodsöhap aan de Nederlandsche arbei-
der St : ' , ' : • - ; ' • . ; • : • . . . . • ;' -

•«Nederlandsehé arbeiders! Wij dienen evenals gij dezelfde
belangen. uw vrijheid en de• onze zijn oen en'kunnen niet van el-
!kaar geseheiden worden» 'Wij moeten samen onzo krachten yereenigen
ter bereiking van een doel: een hechte samenwerking op v^et van
gelijkheid en voor de belangen van bolde volken* Wij stellen ten
volle vertrouwen ïn Ut"

4./Ten aanzien van de buitënlandsche eigendommen (artikel 14 der
basis-overeenkomst) werd het volgende besloten:
De Sobsi blijft vasthouden aan}
1. Nationaliseering van vitale bedrijven.
2. Dee'lnem'ln'g aan de besprekingen betreffende de uitveering van
artikel 14,-waarbij steeds haar oordeel gevraagd moet worden.

Verder wordt eerbiediging van alle buitenlandsche eigendommen
in de Indonesische Republiek verzekerd, mits:
a, alle wetten van de Indonesische Republiek door de eiganaren

worden nageleefd; " '
b. de Indonesische arbeiders rechtvaardig worden behandeld en de
. regels'der humaniteit in acht worden genomen;
o# de sooial'Q en^epönomische wetten niet wordon overtreden* '•'•"
d« de vrijheid, di'e gegrondvest is op democratlsoHë beginselen,

niet. wordt vertrapt. ' . . :

5* Ten. slotte werd met betrekking tot de staking op het eiland
;; Bi Hit on de volgende resolutie aangenomen;
v. é. de Billiton Maatschappij heeft niet het recht de Indonesische

ar-belders te dwingen de Ghineezen te vervangen. . ; • _ . . '
'' b, de stakers zijn in hun-volste recht, aangezien niet aan hun

WQnschen werd voldaan»' '
• c, de gebeurtenissen hebben alleen, plaats gehad, omdat Billiton

nog bezet is'door .Nederlandsche troepen en onder Nederlandsch •
. bewind staat t/;d4.t̂ a_gci3tlflo-ĥ lSi, ; :
d., spoort .alle arbeiders te Billiton aan de staking voort te

zetten en uitgebreider te maken f
'* Spoort de Indonesische arbeiders in het algemeen aan de
' stakers moreel als wel materieel te steunen;
e. dringt er bij de republikeinsche regeering op aan terzake de
..geëigende, maatregelen tö nemen*

, Als in enkele woorden het karakter:van dit congres kan 4
worden weergegeven, dan zijn het wel deze, dat in het algemeen alles
werd vermeden om naar buiten van de op de Sobsi werkende, uiterst
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/ . ''.
linksohe invloeden te doen blijken* het bestaan waarvan reeds op
voldoende duidelijke wi;jze is aangetoond iri Nefis-publicatie Wo. !
6 0 . . - . . . - . : . . , • •

Eveneens werd zorgvuldig vermeden ook maar eenigszins,te
zinspelen op de reeds meerdere malen gesignaleerde actie, om mid-
dels een arbeidersaptiè artikel 14 van de basi3overeenkomst tot een
d»*da letter te maken» Gedacht-behoeft hier slechts te worden
aan Moh. B&tta's woorden; "Wi j;-behoeven ons;geën zorgen, te maken
over de teruggave^vanvjdQ^beÈittingen van vreemdelingen, mits onze
arbeiders-organisaties sïechts sterk genoeg zijn."

.ïn algemeenen. zin kan nien zeggen dat, v.z.v. de gegevens
zulks tot dusve^.^ogeliijk maken, de eigenliake beteekenis van de
Sobsi m.b^tï9c(e""'uitvoering, van de bepalingen van de Lirigga Djati-
övereerikoms.t,, door'het congres a«h*w* gecamoufleerd is geworden. ,.
Het gróote gubli.ëk, óók in Nederland, 'is immers n.h.v» uiteraard
geneigd de .juiste beteekenis van de arbeidersbeweging h.t,I« af te
aotén tiaé.r het op het openbaar congres vah de Sobsi behandeldQi,
' . -: Voor de ware beteekenis echter van deze bewegitig als Instru-
aent van de Partai ICOaoanis Indonesia en het internationale communie-
'me behoeft sle:chts verwezen te worden naar de •te.aènte'-.^é-ï'ia'-^it-blioa-
ties en de Jpiigate haifmaaridèli jksche politieke situatie-overzichten,

c Afgêslotehi 27 Mei i 1947i

•. j i. -i *>.f
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Bijeenkomst met de ö,ü.B.̂ «1,delegatie,

'Ik heb de eer Uwer Kacoellantie mede te delen, dat de
aankomst te Jtesterdaia van de delegatie der"Central ürganisasi
Boeroeh seloeroeh Indonesië1* ( S.O.B.8*!.}, op doorreis naar Praag
ter bijwoning van het congres van het Wereld Verbond van Vakvere-
nigingen, veel belangstelling onder de h.t.l. vertoevende Indone-
siërs heeft gewekt» i

Hier ter stede is op 3 Juni J.l, in "•ARieitia" met de
delegatie een bijeenkomst belegd, waar ongeveer 120 Indonesiërs
aanwealg waren en waar de S.ö.B.S.I.-leitier setiadjit in besloten
kring het woord sou voeren* Op het laatste ogenblik heeft hij ech-
ter om onbekend gebleven redenen hiervan ,afgesiön en toen heeft
aijn reisgenoot Oei fJoe Hat gesproken, na ingeleid te aijn door
E« Soedibio, voorzitter van de Haagse afdeling der "Porhirapoenan
ln<Ion©sla%

Oei TJoe Hat heeft ter bijeenkomst uitvoerig gesproken
over de s.g« koloniale periode en deze scherp veroordeeld. .

Vervolgens heeft hij gesproken over de Japanse beaet-
tingaperiode én de toenmalige ontwikkeling van de nationalistische
beweging, daarbij tevens ter sprake brengende de samenwerking van
Ir, Soekarno en Eohamad Hatta met de Japanners*

Hierna heeft «proker een beschouwing gewijd aan de
uitroeping der Republiek Indonesië én aan de huidige politieke si-
tuatie*
Opgevallen is, dat hij in scherpe bewoordingen de terugkeer der

l ifederlanders in Indië heeft beorltiseerd en dat hij in dit verband
bij herhaling het woord "Hicahonden" heeft gebruikt*

Aan het eindevan zijn betoog heeft hij nog verzekerd,
dat de Sppubliök thans wat het leger en andere organisaties betreft
zeer sterk is*

Ex&ele der aanwezigen hebben tenslotte nog vragen gesteló
over de separustischw bewegingen in Westr er* Ooat-Java, doch behoü-
dena een afkeurend oordeel hierover heeft hij naar verluidt, daarop
feitelijk geen antwoord gegeven*

HST HOOFD Y/iïï DE CENTRALE
VEILÏGHElDS
Namens de a®

Aan
Sijne Excellentie de Minister
van Overaeese Gebiedsdelen
ter attentie v.d. J.ö. Orabbendam.

öe
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Ooll.' dH.1'
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In aansluiting op dezerzijds schrijven 11".ü. G'J uu1!
4̂7 Ho.13/356, kan nog het volgende worden medegedeeld:

Op het laatste ogenblik zag de heer SETYASJET. om '
onbekende redenen, af van het houden van een lezing. Deze
lezing werd toen gehouden door de Indo Chinees OEI TJOE. HAT-'
(vertegenwoordiger van 'de Sobsi).

Om'19.30 uur werd Oei Tjoe'ïïat door R.SOEDIEBIO (gege-
vens bekend), Voorzitter der afdeling Den Haag van de Per-
himpoenan Indonesia met een welkomstwoord ingeleid.

Spreker ging na een uitvoerige en scherpe veroordeling
van de koloniale periode, over tot de behandeling van de
Japanse tijd en de ontwikkeling van de Nationalistische be-
weging in die periode. Hij besprak de samenwerking van SQE--
ICARHO en Mphamad HATTA met de 'Jappen (in vergelijkende -zTnT,
de uitroeping van de Republiek, alsmede de huidige toestand.
Spreker veroordeelde in scherpe bewoordingen de terugkeer
der 'Nederlanders en gebruikte hierbij herhaaldelijk het
woord "ETicahonden". Hij bewee-rde, dat de Republiek,voor wat
betreft leger en andere organisaties, thans zeer sterk is.

Tenslotte kwam spreker tot de conclusie: "Wij hebben
de vrede lief, maar willen de vrijheid niet missen."

Er werden door enkele aanwezigen vragen gesteld over
de Pasoendan- en Madoera beweging, welke spreker veroor-
deelde, doch zonder een juist antwoord te geven op de ge-
stelde vragen.

Hierna sloot de Voorzitter, onder dankzegging, de ver-
gadering, die een besloten karakter droeg.

Verzonden op 12 Juni 1947.
aan: • het Hoofd van de G.V.IJ., alhier.
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Van welingelichte zijde werd vernomen, dat SBTYAJJjrT,
Vice-Minister van Verkeer der Republiek Indonesië^op "tJins-
dag, 3 Juni 1947 te 19.30 uur in het gebouw-"Araicitia" aan
het V/esteinde alhier, een lezing heeft gehouden voor hier
te lande verblijvende Indonesiërs.

Convocatiebiljetten zijn niet rondgezonden, doch de
Indonesiërs werden telefonisch of mondeling, uitgenodigd
bedoelde lezing bij te wonen. —•t*

Ongeveer^2D_Indonesiërs waren aanwezig. Gesproken
werd over de poliTieke ontwikkeling en de toestand in de >
Republiek. & \f^\

I)e heer Setyadjet, en OEI TJQE HAT zijn op 5 Juni 1947
per vliegtuig naar Praag vertrokken ter bijwoning van het
aldaar te houden Internationale Arbeiderscongres.

VerzonfcerTop 6" Juni 1947.
aan: het Hoofd van den C.V.L., alhier.

GUREAU B



D
I.D.

H H A A. G.

Ag.no.556/1947.

Van welingelichte zijde werd vernomen,
j^—vliegtuig-, dat op 28 ïlei j.ir. te Schiphol arriveerde, met
* de EtBr-gftPEBS van het ÏÏ.V.V. uit Indië zijn meegekomen

J de Vice-Minister van Verkeer der Republiek, de heer
SETYADJIT, die gedurende de bezettingstijd redacteur was
van "Vrij". ETederland" en fes zeer links georiënteerd**waar-

^ schijnlijk communistisch, alsmede de Indo Chinees OEI TJOB
O HAT. Zij zijn op doorreis naar Praag, alwaar zij op de'bij-
• eenkomst van het wereldvakverbond dê Ŝnbĝ  (Eénheid$vak-

centfale in Indië) zullen vertegenwoorcnqffnV

Verzonden op 4 Juni 1947.
aan: het Hoofd van de G.V.D., alhier.
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Uw brief:

BUKLAU D

Amsterdam, 2/1 jyjej_ 1947

Onderwerp: Bezoek van vertegenwoordigers der
Republikeinse Vakbeweging,

Bijlagen:

GEHEIM.

_L I , , i , l l i l irm*tv

UITGEBOEKT |

Yolgno.

Bij de besprekingen na afloop van de vergadering van het
sterdamse Jeu geparlement op 30 Mei j.l. werd door Ton

OUT, hoojgd^bejptuurslid v î̂ îeĵ A*Jl̂ J-JZ'*, medegedeeld, dat
momenteel hier Te l'anSF^vertoeft een vertegenwoordiging van
de S. O.B. S. I,, de vakbeweging van de Republiek Indonesia,
Hedenavond vind een besloten receptie plaats, waartoe de ge
noemde Renout eveneens is uitgenodigd.

Bij nadere informatie blijkt, dat bedoelde receptie zal
plaatsvinden in'hè t gebouw van "Vrij Nederland", Keizers-
gracht 604 te Amsterdam,

De vereniging "Nederland-Indonesië" verzorgde dit contact.
Uitnodigingen zijn in ieder geval gericht tot het N. V. V.,
de E. V, G. en het A. N. J. V.

Verz, aan Hfd. C.V. D,, f s-Hage. M.-2,

Aan



De arbeidsbeweffin^ jin Ned.. organiseert met de Sobsi. een .gemeen-
schap pel ij ke s t rai; e gie« " J b g.1 akartaV 12/ 5. 'V..'.. 7

In de persconferentie, op 12/5 in Jogjakarta gehouden, verklaar-
de Kupers, voorzitter v/h Ned. Verbond van Vakverenigingen tevens lid

, v.d. Twede Kamer en Vice-Voorzitter v/d World Federation of ïrade
Unions, namens Eet N.V.V., dat de hele beweging, welke in de "linker-
vleugel " in Nedl samengevat is, met de Indon, strijd sympathiseert.
Deze progressieve groep steunt ook de linggadjati overeenkomst en
streeft er in het Ned. Parlement naar dat genoemde overeenkomst royaal
en loyaal in de practijk toegepast wordt. Verder verklaarde hij dat
de meerderheid in het Hed. Parlement Éinggadjati steunt»
Op de vraag in hoeverre het K.V.V. de Indon. onafhankelijkheid, strijd
reeds gesteund heel't, antwoordde hij dat tot dusver het N.V.V. slechts
steun heel't verleend door via Pers en Radio ook middels demonstraties
de rechtvaardigheid v.d, Indon0 strijd te propageeren. Stakingen om de
terugtrekking uit Indon, v/h Ned. leger te bewerkstelligen kunnen nog
niet georganiseerd worden met het oog op de wanorde, die daarvan in
Ned. het gevolg kan zijn. De Ned. reg. zal natuurlijk van militairen
gebruik maken om de schepen toch te doen uitvaren en een koloniale
oorlog zal dan uitbreken, die voor beide partijen nadelig zal zijn.
Oin die reden is Kupers naar Indon. gereisd om hier met de Sobsi een
gemeenschappelijk campagne-program te bespreken , dat gericht zal zijn
tegen het imperialisme. Hij was er voor dat de Sobsi zo spoedig moge-

/ lijk onafhankelijk lid zou worden v.d. World Federation of ïrade
Unions. De persconferentie werd verder ook bijgewoond door de Heeren

v J.G. Suurhoff, leider v.d. afd. Voorlichting v.H. l. V. V., JL« ViJ Ibrief t
voorz. v.d. Alg. Bond van Ambtenaren, B. Blokzlil v.d. E.V.C.,
H, Logeman v.d. A. W.A. Batavia, Oh_Bian iQUg v.d. Sin Ming Hui-Batavia
en de Vice Min. v. Sociale Zaken S_gtj.iüai±a e.a. Aan een Antara-mede-
werker verklaarde Kupers, dat HetN.V.y.Tzo spoedig mogelijk bij de
Ned. Reg. zal aandringen op terugtrekking v.h. Bed. leger uit Indon.

D.N. 1050.

Antara De heer Suurhof deelde mede, dat in Ned. bijna alle leiders in de
telegram, arbeidsbeweging niet tot de intellectuelen horen doch eenvoudige ar-

beiders. Als voorbeeld noemde hij heer Kupers zelf, die zijn carrière
begon als kleermaker. Ook deelde hij mede, dat de W.P.T,U» op 2/6
te Praag zal confereren, waar behandeld zullen worden o.a. het
strijdprogram v.d. W.P.T.U., het standpunt t.o.v. het Amerikaans-
Russisch geschil en dat t.o.v. de Franco regering. Verder gaf heer
Kupers interne inlichtingen over de organisatie v.d. W.F.T.U.

ïyp. Disb.
Collo dR.



v Baadgeyingen van Alimin op tiet receptie congres v,d. Sareka/t
Boeroeh G-oeïa. Soerakarta. 12/5» "
Het twede congres v.d. Sarekat Boeroeh G-oela, dat te Soerakarta ge-
houden wordt, werd geopend met een receptie avond8
Tot de aanwezigen behoorden o.a. de Resident, Alimin, een vertegen-
w. v.d. centrale Sobsi, enige vertegenw. v.h. Min. v. Sociale Zakene
Het doel v.h» congres is, zoals door de voorzitter uiteengezet werd,
het vaststellen v.h. standpunt t»o,v. de uitvoering van art. 14,
het vletter doen verlopen v.d. samenwerking met de B.PoP.G-.Uo
( Badan Penj elenggara Peroesahaan G-oela Hegarg, ) en de lotsver-
"betering v.d. arbeider bij de suikerindustrie 'enz. Op deze avond gaf
Alimin enige raadgevingen, o«m, dat het om de revolutie voort te
zetten nodig is zich op ruime achaal in het buitenland te oriënteren.
"Wij dienen de economische en politieke factoren, die op het ogenblik
in de internationale wereld te vinden zijn op juiste wijze te benut-
ten om onze souvereiniteit te verstevigen. De economische chaos in
Europa, Amerika en andere landen wordt ons duidelijk indien wij de
gebeurtenissen in die landen volgen ", aldus Alimin.
Tenslotte verklaarde hij, dat Indon. bij de uitvoering van linggadja-
ti steeds de reële politiek moei; volgen. Hierna namen ook enige
andere autoriteiten het woord»

Typ. Disb.
Ooll. dR.



AFSCHRIFÏ.

r

RESOLUTIE

Het Kader der E.V.O«in buitengewone vergadering
bijeen op Woensdag 30 April 1947 in het Concertgebouw
te Amsterdam}

zich bewust van de lotsverbondenheid der werkers
aller landenj een lotsverbondenheid die in bijzondere
mate geldt voor de werkers van Nederland met die der
jonge Republiek Indonesia|

herinnerende aan dé voldoening en vreugde met
welke het bericht der één-wording der vakbeweging van
Indonesia do'or een belangrijk deel der werkers van
Nederland ontvangen werd, een spoorslag gevende aan het
eigen streven naar eenheid in het eigen landj

zich er van bewust, dat de E.V.O» zal hebben
mede te werken, opdat de ondertekening van het verdrag
van Ünggadjati zal worden gevolgd door zodanige overeen-
komsten op economisch gebied dat het de jonge Republiek
mogelijk wordt de vleugels wijd uit te slaanj

draagt de delegatie, die de B.V.G. op het eerste
ongres der S»O>J3•S• I• . medio Mei te Malang $e houden,

verTegênwooraTgen, op, een broedergroet over te
brengen aan de werkers van Indonesia en spreekt de wens
uit, dat dit congres een bijdrage zal mogen leveren voor
het bereiken der grote doeleinden waarvoor ook de Indo-
nesische werkers zich geplaatst zien.

& 3

Ooll.: dR.


