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- Afsehrift .

HÖÖE CQMfïSSASÏAAf TA» _ rt
HBf KOHOTLTK: BIS SEDSILAHISM e*c*
i» ZSBQBISÏI*

D Jakarta, 14 Juni 1951,

/Br,
j 25007A.S.2781/3003

Oad«rw«3pp* Vakcentrale.

Ik heb de «er Uwar Excellentie In aansluiting op
sehrî n d. d, 31 M»l ̂ ,1** »o* 23401/ÖS 2540/2710,

"betreff•nd« dé totstandkoming van een derde grote
Indonesische Vakcentrale, hierbij aan te bieden win
rapport van de WM* Commissaris t* Bandung d.d.
7 «Tuni, waarin ditzelfde onderwerp wordt besproken*
Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op d* opkomst
van vakverenigingen op Islamietisclie grondslag,
Dlt-laatïrte Zmi wallicht reeds als resultaat kuaaejt-,
worden aangemerïrt van d« actie van Hâ ïnai, van welke
partij de laatst» tijd grot* activiteit uitgaat om
t« komen tot e»n krachtiger partij organisatie en tot
liet versterken van haar Invloed onder arbeiders en
boeren*-

B* Hoge CommisBaris, >
voor deze,

D« Plv»Hoge

»g* C„W.A.Sc&urraanzu

Zijner Excellentie de Heer Minister
voor Uaieaaken «n Overseese Sijksdelen,

te
«8-S B A V S H H A S 5«~



MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN

~ 'S-GRAVENHAGE, 25 J U H & '9V §1

Mlf
de Heer Minister van Binnen
landse Zaken,
t.a.v. het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheids-
dienst .-

, —.__—«At

es in Indo*

C&ine-f*
Ik heb de eer 17 tem vervolge van mijn

.. 11 deser Kabinet Letter O 49 een afschrift aan
te bieden van de brief van de loge Commissaris
van het Koninkrijk der Hederlaoden in Indoneai»
vwa de 14de dea«r Ho» 250Q7/»«3« 2781/3003» vet
bijlage, over het in hoofde dezes genoemde onder-

HIKISTEE VOOB USIEZAKEH
OVERZEESE HLJKSDELEH,
Voor de Minister,
Do 8«cratail3-(JeneraaltKABINET

INGEKOMEN

2 7 JUNMfel

loeo»

SM
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- Afschrift"^

COMMISSARIAAT DER BMBSLATOEH Bandung» 7 Juni 1951*

l A P P O E T Ho» 11 ,

Onderwerpt Oprichting ran d* *d«rd»«*
Vak-centrale en het ontstaan
van vakverenigingen op Isla-
mietisehei grondslag.

Reeds enige tijd rerscheaea in d* pers berichten omtrent d«
nom«n oprichting raü ten nieuw» vak-centrale, waartoe het
tief uitging van d» Centrale van Vakverenigingen, bekend

onder d» naam *Badan Serikat Sekerdja" (B.P.S.S.7-
E»n merkwaardige bijzonderheid was,1* dat dese "bericiiten aanvanke-

lijk slechts in de Nederlandse dagbladpers verschenen. Eerst na de
tot standkoming der hieronder besproken fusie interesseerde de
Indonesische pers er zich ook voor»

Op 19 Hei 1951 fcwa» d* fusie tot stand tussen
a) "b.g« B.P«S.S. van West Java,
la} ét Gabungan Serikat Buruh Indoneaia (G.S.B.I.),

(«en vereniging van arbeidersorganisaties t» Sjok j a) en
e) de Pueat Organisatie Bomh (P.0,1. }, (een centrale arbeiders-

organisatie te D Jakarta)
In d* B,P»S.St hebben zich 34 kleinere vakverenigingen georgani-
seerd, in de G.S.B.I. 10 en in d* B*0*B* «en dzz* onbekend aantal»

De nieuwe centrale, ook wtl d* "derde" genoemd, is volgens
de woordvoerder van de B«P.S,S« niet anti - doch non-coBsaaunietiach.
Ze stelt d* oocialistiache «m democratiBChe beginaêTen voorop «n
staat los van elke politieke partij. Zij zal slechts strijdem
voor d* belangen van naar leden» zich afzijdig houden van interna-
tionale politiek en zich in geen geval aansluiten bij A* W.F.T.Ü.
of de I.C.F.T.U.. Boor haar doelstellingen staat si J naast de twee
overig», communistisch georiënteerde* vakcentrales die Indoaesi*
kent, n.l« d« Sobsi «n de Sobrl. (oneer leiding van de partij Murba
tijdens het arbeid er a congres, hetwelk ia Februari van dit jaar t*
Bandung plaats vond, opgericht).

De derde vakcentrale heeft Bandung als plaats van vestiging
kozen» t

J>» B̂ P.Ŝ S* seMJnt aan de fusie met de a*S.B.I. enig*
te hebben gesteld, hierop neerkomend, dat de fusie niet alleen
tussen d* B.P.3.S, «n de 3,3.3.1. dient te worden tot stand gebracht
maar ook met andere bonden die hetzelfde standpunt innemen» Toorts
zon de eis gesteld sijn, dat d» G. S. B. I. gezuiverd zal worden
van communistische «leiaeatön.

«n daar is ook in ree d a bestaande vakorganisatie» een stre-
ven merkbaar om zich los t* maken van de invloed van d* Sobsi j
w*lk streven - v«z,v» dit ï»oora««ld kan worden - vnl* weerklank
vindt in die streken waar de Magumi domineert» de Islam vuriger

wordt*



- 2 - ..... "*

Aan -net eind van luit Torig jaar en in het begin van dit Jaar
werd reede g*rapport««rd» dat zulk een streven kenbaar was onder
v«r«niging«n van arbeiders, werkzaam Md de suikerfabrieken
net Tjirebonae; deze ontwikkelingen hebben evenwel nog niet tot
afeeïtaidins van de S o b ai geleid.

In dezelfde richting bewoog zich, de op religieuze grondslag
opgerichte nieiïwe vakvereniging van werknemers in d* bêrgeultures,.
Oorspronkelijk meende aen in planterskringen - die deze ont-
wikkeling vanzelfsprekend met meer dan belang stelling gadeslaan -
dat d* interesse door d« arbeiders voor deze nieuwe vakvereni-
ging getoond, hoofdzakelijk toegeschreven moet worden aan de
aantrekkelijke lage contributies, uit de ontwikkelingen van de
laatst» tijd mag naar dsz« Mening wel geconcludeerd worden,
dat d* geconstateerd* verschuivingen in de Indonesische vakver-
eniging swereld «en diepere ondergrond hebben. In dit verband
wordt gewezen op de persverslagen van het congres dat het
missarlaat West-Java van de Mas j umi van 31 Mei t/m 2 Juni j.l.
te Sukabumi hield. Volgens een eerder verschenen Aneta-bulletln
zouden in West-Java sinds enige tijd afdelingen bestaan van de
•Serikat Buruh lalam Indonesia" (Islamietiache arbeidersbond̂
en de " Serikat f aai Islam Indoneaia" (Islamietische boerenbond)*
Beide organisaties neboen hun hoofdbestuur in D Jakarta en zijn
te beschouwen alö "autonome onderdelen B van de Stoa j umi.
Het aantal leden van de S, l* 1*1» zou ruim 10. 000 t dat van d»
S.f.I.I. ruim 300,000 leden bedragen, allen in West-Java.

De conferentie te Sukabumi besloot, dat de S.B.I.I. de enige
arbeidersorganisatie ia, die door alle Isleuoietiaehe arbeiders
dient te worden erkend, waarbij alle IslaaMiaaehe arbeiders
zich dienen aan te sluiten* f en aanzien van de S. T. 1,1. werd
eenzelfde standpunt ingenomen»

verdere groei en ontwikkelingen van deze arbeiders*, en
boerenbonden, op nieuwe leeet geschoeid, georganiseerd volgens
principes van de lalam, verdient alle belangstelling, aangezien
zij een ernstige bedreiging vormt voor de Mjksos monopolis-
tische positie van de SoTaai van heden»

Ook de in net begin van. de maand Mei te Bandung opgerichte
nieuwe vakbond van textielarbeiders, zich noemende Serikat
Buruh Textiel Baru, is ontstaan als reactie tegen de manipula-
ties van de onder Sobai-leiding staande "Serikat Buruh Textiel1*

Volgens de persberichten zouden een groot deel van de textiel»
arbeiders in Bandung tot de nieuwe vakvereniging s i j n toegetreden.

Het programma van de S.B.B.Ï. omvat i
l* Tersterking van de inwendige organisatie,
2* verbetering van het lot der arbeiders,
3* verdediging van de bestaande overeenkomsten tussen de voor-

malige Serbutti, thans S. B, Textiel, en de Pre t ex (vereniging
van textielfabrikanten) en

4. contact net de textielarbeiders buitan Bandung.
Ofschoon aanvankelijk de oprichting van deze nieuwe vakbond

door de Pretex oet gejuich werd begroet» schijnt door de ver-
zoenende houding» sedert door de - zich in zijn bestaan bedreigd
voelende - S. B. Textiel aangenomen, de positie van de nieuwe vak-
organisatie niet zo sterk meer te si jn.
Be S. B, Textiel n*l» stelt zich op het standpunt» dat de Pretex
slechts met >»»|yr dient te onderhandelen*

Bandung, ? Juni 1951*
De Wnd. Commissaris,
w. g. Mr. ff. J. A. Teling.



MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN
t . 'S-GRAVENtlAGE, 11 Jtt&l 19

"feta* letter 0 49

derde grote
Indonesische vakcentrale .

flNNENL ZAKEN fie Keei^Miniater-Prea ident
KABINET jDie Heer Minister vaa

§4C£KOMEN Binnenlandse Zaken;
< * BiuttfKi (t* s. v «het Hoofd van de
l 3 KW ff» Binnenlandse Veiligheidsdienst)

J

O ^ 'L

Ik heb de eer ü ten vervolge van mijn\n van 30 Mei jl. Kabinet Letter ï 45

een afschrift aan te bieden van de brief van
de Hoge Commissaris van net Koninkrijk der
Kederlanden in Indonesië van de 31ste dier
maand, n,o.23401 /G.S. 2540/2718» over het in
hoofde dezes genoemde onderwerp*

O.K.
ACD/

PAT:
PAR:

DE MINISTER VOOR ÏÏHI12AKKS
M OVERZEESE RIJKSDSLEK,

/ Voor de Minister:
De Secretaris-Generaal,



AFSCHRIFT

HOGE CQMiaiSSAHIAAT
YAH HET

KOHIHKRIJK DEH KEDESLAHDEH II IÏÏDOHE3IE

Djakarta, 31 Mei 1951 .
/a%
Ho . 23401 /G . S. 2540/271 8
Onderwerpt Totstandkoming derde grote

Indonesische Vakcentrale,

Tea vervolge op mijn schrijve» 4» d. 15 Mei j.l., Hr.18456/Ö.S*
2104/2420, heb ik de eer Uwer Excellentie te berichten, dat de
plannen van Se B.P*S.S. (Badan Pus a t Serikat2 Sekerdja) om te ge-
raken tot een derde overkoepelende vakcentrale, naast de SOBSI en de
onlangs in het leven geroepen jSentral „pjrganisasi Buruh Hepublik
Indonesia (vide mijn nr. 1794P/&.S. 2118/2322 d.d. 11 Jfei 1951),

, Inmiddels op 20 dezer zijn verwezenlijkt. Be B.P.S.S., de G.S.B.I.
(Gabungan Serikat ürganisasi Buruh) en de P.O.B. (Persatuan Organi-
saai Buruh) hebben op die datum in een gezamenlijke conferentie
een nieuwe overkoepelende vakcentrale t gevormd, gebaseerd op socia-
.liame en demooratie, welke niet onderinvloed zal staan van enige
jpolitieke partij. De nieuwe organisatie noemt zich niet anti-

"*" |oo«manisti8cht doch wel non-oomaiun̂ tiseh.
Tijdens de conferentie lichtte Mr. Eusna Puradiredja dit laatste

nader toe 4oor te zeggen, dat de nieuwe centrale niet anti-comzjuiais tisch
zal 2ijn, doch tegen iedere stroming, welke de jaaat schappij schade
berokkent. -̂

Kusxtan van de G.S.B.I. zeide, wijzende op de gunstige ontvangst,
welke de plannen tot oprichting van deze centrale vooral in de
"buitenlandse" pers, o. a. in de ffiltöwsgier, te beurt was gevallen,
dat zulks in verband stond met het feit, dat men in deze kringen
de opvatting schijnt te huldigen, dat de nieuwe centrale ontstond
met het doel het communisme ia Indonesië te vernietigen. Be nieuwe
centrale is echter, aldus Kusnan,̂  jion-politiek en uitsluitend in

( het leven geroepen om de positïTe vaae de Indonesische arbeiders
tegenover de internationale spanning en de binnenlandse verwarring
te versterken.

Ten slotte moge ik, wellicht ten overvloede, Haar aandacht vesti-
gen op een recent Aneta-berieht , volgens hetwelk de secretaris-
generaal van de B.P.S.S., de heer SumarBO# tegen het eind van deze
maand naar Gene v e zal vertrekken, teneinde de conferentie van de
I. L, O. aldaar bij te wonen. Qj> w eg daarheen zal hij in Karachi
als waarnemer aanwezig zijn op de Aziatische regionale conferentie
van. d« I.C.F.T.ÏÏ. . Ka de Geneefse conferentie is de heer Sumarao
voornemens een oriëntatiereis door Europa en wellicht door de
Verenigde Staten te maken. -

Be Hoge Commissaris ,
voor deze,

Be PI v. Hoge Coiamlasaris ,
w. g. C.Sehurmann.
( C . W. A* Schurmann)

Zijner Excellentie de Heer Minister
voor Unie zak en en Overzeese Rijksdelen,
te

jL-S v e n h a g e.



MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN "EN OVERZEESE RIJKSDELEN
KABINEÏ. -s-GRAVENHAGE, 30 Mei I9/ 51

AAN:
het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst.

«<* Lett. X 45/Vertr.
ONDERWERP;
De strijd in het
Indonesisch vak-
ve renigingswe zen.

Ik heb de eer U hierbij' ter kennisneming
aan te bieden een op mijn Kabinet vervaardigde
aantekening nopens het in hoofde dezes ver-
melde onderwerp.

DE MIHISTER VOOR UNIEZAKEN EN
OVERZEESE RIJKSDELEN,
Voor de Minister,

"Cd. Jorm dispositie DE SECRETARIS-GENERAAL,
van de Minister".

36820 - '43
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.D* atryd la het

L f

D« siöds laag aaa de gaosg mijnde etriji (m de saao&t in
het Inionesisch® va&rereai^üg@weiseiï ontwikkelt si ca tot
ean cliiaax. In feit* is éese strijd er 44a oei de macht
tusse,a d* coEsaruni^tisehe, door haar lidmaat achap van de
W*y.T*0. aan Moskou gesu&ordimarae SOMI» aea aantal
onder invloed •̂ on d* nog niet aan Hosfeoa g«subordia**a*aii
cöS3muaistiso}:ie Partai Jfurba ataande vakorganisaties «n

niet conBrtuaiatisciie
Be oader invloed van de Partai

nisaties richtten tijdsna «NIH alg«a««G arbeid*racongree
voor «l»«l ladoisesi*» dat v»n 6-11 Felmiari j»l. t«

^«houden werd, *»n aieiiwe vakGentral« op, die
e«0

erci zact d« naem
rwn ét

Partai lïlurfea van Tari I!alai:ka}
had tot do*l t* kouen tot do oprici>-

«fes alle vakorsmaia®ti«s ov*rkoep«lend* vakc*ntral*
w«rd MjgftwoonÉ door rui® 14 vako0atiial«s

obsi» dl* in tagenstaHiaag set da aaïrrajQF-
k*lijk® ttrlahtan 2üLeh afsijdJ^ hiald en t« k«oa»n liaé

dat aam slaetota tot 4ia grote vakcentrale zou
als alle and*r« vakbonden souden ^ord«n out*

laden & ioh MJ„„êi_^So^föi^ aouêaa aansluiten*
aou, d» .JJUBCT» iwaidgyQaafet 'ajLa gl.ca '

«ua

bjJ dt teor ..goafcoa
f voor val»,

centrales een baletael
Hat irlal opt dat t« voonmamsta woor<lvoerdars

liet ooasres da l*€ea van d* Partai fcïurTsa KobarsJjUi au
-01** ^ÏÏËSSÏÏEJtellSsi^di10 • ' «wPtftf ra-spactievalijk Toorsittar
vaa hat voorber»iéft»d ©oiaité aa Vooraittar van h«t eacra-
tariaat van l» t axwcutiaf vaa d« Badaa Parmisjasraratam
Buruli»

Toorts dat iiat vooraaastaaMa arpba-lid Sjaiasu Har^a
« 2 -



«* 2 •"»

tot voorzitter van het voorlopig bestuur «11 v olgems
bov»ngeno*ad Pi-to« t a-bericht tot voorsitter van Int
tleve bestuur werd beaofcad. Genoemde SJwasa Har j a üda^a was
in 1949 oecretariB-öeneraal van de militante communistische
door Taa Malakka opgarichte versetsorganisatift in Oost-Java,
de Ga^bungan (Oerilja) Pembela ProklammGi, terwijl in
eveaet4ttia0 in het voorlopig besttmr jsittisg hebbende
van Btmtaraa, jEcy audlaarto jlartQalaaodjQ» ook tot d*

van Tfiit Malakka.
Tot dt to«g«tredcn organi0ati«B "b«hor»n de reeds eerder

genoemd* vakcentrale via de Partai ï.Jur'ba, de Baslcri en -tol
van kleiner» miiaier betekenend» organisaties» o ader welke
de P.G.3,1., de I»F.I., d» Iob®t, de Sarlodo «n d» Sarlkat
Suruh i-5erdeka 3mjpram worden geacht oaÉtföf iirvloed van de
Par t ai liïarbö te ataa,:.

Bi 3?eêl«v6«riĵ «m Tam "bore^ftïioemd* Kolrarejlh en
w«3?Wi aati-kapitallatisoh en aaiti-icip«riaLiatisch,
gaf d» Sobei de achald ven de aplitsing IM S»
waardoor de nationale revolutie was benadeeld. Bontaran ei»
teerde es?i toespraak van Hatta in Bandiaig, v?aarin d eae
dat cie arbeiders In het huidige Ba&Uutii thans met volle •
kracht medewerken aan de opbouw van het land, ïiij • merkte op,
al dit inderdaad het ^eval was omdat ét Sussische r«g«Hi3g

uit voDcsleidars bestaat dit anti-kapitallstifidi «n antl-
mperiallstiBoh £443 ea een arbeidersideologic hebbea.

Ia. «en onderhoud met één der r«dac tfforen van de ?r«anger-
bode verklaarde Kobarsjlh nog dat s.i. ge«n principiö*! ver-
achil bestond tussen de Sobsl «a de nleirwe vakcentrale ( omdat
beide oentrales gebaseerd sijn op het BO^ialiame en consequent

t strev«n «n het kapitallssae en jümperi&lisae in de ,geli«le we-
/ f reld te rernietigetn. 114 achtte alleen t«ti Terachil in

werkwijse en tactiek aansesiss terwijl tot congree dasocra-
tisoiie w«gen bewandelde om tot één vakcentrale te kos«af

gmf d« Sobei duidelijk te kennen dese we^en niet te prefereren,
Het op het congres aangenomen iir^eatiepro^rsciïma voor de
nieuwe vakcentrale behelsde 9*a* annulering Jï.T.C»-overeen-
komst, oproep tot «emh«i4 der arbeiders, intrekking staklngs-
' • - » l "

&« vitale
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In het parlenent, EO spoedig
opnam* Tam ïriari in d» S.I., afscliaLffiog vaxi de
politiek, die d« taiii'a feMM&wlt*

• !o«wel uit het bovtnetaaad* bil j kt dat abt nifcuwe vak-
op d^ggj^g» "basle ia g^groadvaat ala

n,l. anti-kapltalietisch «n. anti-imparlalititiseh, terwijl
ook liet urgentie-program r»«l punten -ram over*«nst*ïaiïii.Ag
met dat van d« P*K*X* «n Sclmi ïdödt, valt ixlt da uitlating«n

Xobarejth, «n Buntaran af t* l*iden 4at gl j min é£ BI«W-
ei 3o"bei JU gericht. Bi or«r}iö»rs«nd« invloed mm A*

Partai ü-urba ia 4* d»oln«ia«nd<t organieatias (d« Baslsrl
ia verreweg d* Ï>*lansri4kst«) «n het f»it dat d« vooraaa-
s1;aaad« ^irlx^-aarönai^^rfi S4®@a@ Harja üöaja «n
Martoeteioajo r«sp«cti«velijk m«t d« leiding en 3» t secre-
tariaat sijn belast wettigden h«t later door *«n Anota

12 lul ].!„ 'berestisd Ter»o«d«n dat d»

ia»
aantal l«d»n t*n bftdr^e ran -- 50^.000

is ni«t «9 indruk?r«lü£«iid als Eisn b«d«nkt dat d* Artivipri,
é* b«lan^rijkete onderaf deliug van de Sobei, vclg«ns
op^av» alleen ml 875. 0 OC l«ö«n l$««rt«

B» betokenie raca riet d»eb«tr*ffftnd« A.ll.P-'b^richt
is ,-elecen ia d* asjikondiginÊ dat t. a. v. d» W. P, T. U. d*
nieuwe vakeéatrale ^OMI oMKut» dat, aaagfcsien sij d*
li.T.C.-oy&reeiikomat ni«t 'kan aco*pt«r«rL, si j

di«nt t« %-o«%»m a«rt bedoelde
de t©t Éusver g«lda^d« oprattit^ aoest d* Partai

tot d* sn^n. ïrot&skilBtan (natioaaal-
h«t wel «ens aeheen «at

de I-.K.I. tot stand was gekomen, s i j n d* poglogen viaa
4* Taai tlalakka-aaniian^ars oa tot fuaïe r«n all« cocsmmia*-
tiseh» partij «n t« kom* n ^«strand op d« weigering ;7m& P,K.I.
«a voor wat d« vakljeweging betreft op dit van d« Sobsi,
ttnrijl t» ?^ir^ ©p Mar teiirt tit o f MP wmelêitiag bij

j f * -au.
J willen soekftn E»t de onder leiding van k'oskou o taande

J 'A'. ?.?.!/. b«tek«nt ia dit licht b*siim eeii ao ni«t prlncipi«l»



dan toch in *lk ^eval tagtisohe
in Trerbajid aet de b«rich.t«n uit ïjidonesi® ovar

de voorbereiding va& een ecömxuü.stitfche "coup", soa»d«
tHttravtaiiw b«ric}-i1:«n ovtr $•• nttniag daaromtrent van
do IndonöBiaoiie corammistén 1'd.er te lande (waaruit ooi:
blijkt h«t streven maar conoaatratie der extreea-linlcse

ia het duidelijk dat dit «ten asmaienlijke var-
van aft «MKoniatlMdul bedraigia^ kan "b«t«köneii.

lm h«t verTjoact van d« 17 liiike;e partijen, dat volgens
bericht van d« Fto^e Gommiasariü door üoskou acixijrrt t«
ai jn £:oe%*k«iird, ja, waartoa het de Indojieeische

aelf e aohljat t» haVb^B. opgewelrfe, aal h«t 4*
«e«Ii«id ganaldc^lijïcer vallen de

t« krijgen. Af ft ws#lrt»a valt thans hoe de W.?. T. U.
a» Uoskou-comiauttia-ten in li«t algeiaeen Kullen
op dcae

op
B»ï5*S»S# (aöti— eoasimiietiscsh*

in "?öat-Java van Hr*lm«da Psradirodja) en G. 3, 3+1.
aich oa organieatorieolie redeoftn uög nl«t bij de S03RI

deze, volgens de leid«r ITu^nan» evenalö
Sobei t« veel naar Moskou richtte.

een ïl-Amftta bericht van 12 l^lei j.l. do«n
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Het eenheidsstreven van d® arbeiders kwam wel bijzonder tot
uiting bij de allerwege gevierde Is-Mê -yierIng• ;

Door de Republikeinsche Regeerïngwi!§"1ï0paald dat l Mei nog
geen officieele feestdag was, doch dat een ieder in de gelegen-
heid moest worden gesteld, dezen dag te herdenken* Alle offieieele
regeeringskantoren was verzocht hiermede rekening te houden*

De Hoverwinningsdag der arbeiders" werd allerwegen gevierd,
waarbij officieele regeeringspersonen veelal aanwezig waren en daar-
bij het woord voerden»

Te Malang voerde de republikeinsche gouverneur van Oost-
Java het woord, te Kediri de resident én de regiments-commandant»

In algemeenen zin werd in toespraken, dagbladartikelen en
radio «toespraken herinnerd aan den strijd van den arbeider tegen het
kapitalisme en het imperialisme*

Eenige voorbeelden mogen hier volgen*
De republikeinsche burgemeester van Batavia, Soewirjo, sprak

de verzamelde merigte toe, dat het zijn wensch was dat de arbeiders-
partijen in Djakarta zich te alle tijde achter de republikeinsche
regeering schaarden. Vechten kunnen wij niet, aangezien wij geen
wapens bezitten, doch indien de Kaoem Boeroeh zich steeds als een
orgaan achter de Republiek schaart, dan zullen wij zoo'n macht
bezitten, dat de Nederlanders tenslotte toch wel moeten zwichten*

De aandacht verdient het, dat op dezelfde bijeenkomst door
een Nederlander, lid der Progressieve Groep en in Nederlandsehen
Overheidsdienst, na enthousiast de "Merdeka-groet" gebracht te hebben
en "Merdeka" te hebben uitgeroepen, in een lange redevoering aanspoor-
de tot de vorming van een socialistisch Indonesië*

Een vertegenwoordiger van Sin Min Hul wees er in deze 1-Mei-
bijeenkomst op, dat Indonesische en Chineesche werknemers een een-
heid moesten vormen om zich krachtig te kunnen verweren tegen de
kapitalisten en imperialisten*

Een bijzondere belichting op deze 1-Mei-vlering wordt nog ge-
worpen door een bericht in de "Rakjat" van 3 Mei, dat op den avond
van l Mei te Djakarta een bespreking werd gevoerd tusschen vertegen-
woordigers van de "Boeroeh Indonejsla" en Nederlandsche progressieve
groepen, benevens de Algemeene Werknemers Associate (A$W*A,), p*a*
bijgewoond dóór Boejoeng Salek van de Sobsi (Hoofdbestuurslid van de
Indonesische Communistische Partij). Soepatna van de Sarboepri,
Soepardjan van de Sarikat Boeroeh Min jak en Mr*J« de Graaf van de
Progressieve Hederlandsche groep (dezelfde, die hier boven als spreker
op de openbare bijeenkomst werd genoemd)

De A.W.A, is een voortzetting van het Nederlandseh Verbond van
Vakvereenigingen en momenteel nog niet in staat om op volle kracht
te arbeiden, omdat er een groot tekort bestaat aan "kader", met de
opleiding waarvan opnieuw moet worden begonnen*

Volgens de "RakJat" boden de progressieve groepen zich aan om
met man en macht te helpen aan den opbouw van de Republiek Indonesia
en gaf de heer de Graaf den wensch te kennen gaarne namens de 'A.W.A*
het a.s. Sobsi-congres te Malang te zullen bijwonen*
* Ter



Ter gelegenheid van den 1-MeI-dag schreef de republikeinsche
minister van Sociale Zaken mevrouw Mr «Maria ülfah Santoso, dat de
Indonesische natie niet zou toestaan, dat haar rijkdom en arbeids-
kracht misbruikt werden voor het welzijn van een kleine groep werk-
gevers. '

%t Nederlandsche koloniale regiem deed niets voor den arbeiders
(81e!-) J slechts van een nationale regeering kon men vollen steun ver-<
wachten.

Te JogJakarta werd een radiorede gehouden voor de arbeiders In
het bijzonder en voor het geheel® volk In het algemeen, waarbij werd
geaccentueerd, dat het lot van den Indonesischen arbeider ten tijde j
van het Nederlandsche imperialisme erbarmelijk was* Zoolang het
kapitalisme nog In de wereld heerschte. zon het let der arbeiders niet
beter worden. Daarom moesten de arbeiders van de geheele wereld
zieh vereenigen om hun idealen te verwezenlijken, te weten een socia-
listische en gelukkige wereld en maatschappij.

De radio-omroep "Voice of Uree Indonesla" greep de viering
van l Mei aan. om heftig tegen Nederland te keer te gaan en eindigde
met de peroratiet "Arbeiders op de geheele wereld, vrijheidslieven-
de menschen, begrijpt U het in hemelsnaam hoe in Indonesia vrede zal
kunnen heerschen, wanneer zich nog Nederlandsche troepen In het land
betinden? Steeds zullen opnieuw gevechten ontbranden met deze fas-
cistisch denkende imperialisten. Arbeiders op de heele wereld, ver-
sterkt uw gelederen tegen de Imperialisten, opdat zoo spoedig mogelijk
in de toekomst een democratische wereld zal worden bereikt".

Volstaan moge worden met de hier weergegeven karakteristiek van
de l- Mei-viering, waarbij vooral het uiterst linksca karakter van .
deze viering ©p den voorgrond treedt*

3»~ Communisme en communistisch georiënteerde tendenzen. ,

Een versteviging van het communistisch front moet ongetwijfeld
gezien worden in de hierboven reeds gesignaleerde fusie van Bariaan
Eoeroeh Indonesla-en Gasbi en Sobsl en het zenden van Sobsl-vertegen-
woordigers naar de "textielfabriek Plered* In dit verband moge verwe-
zen worden naar Nefis-publicatie No,60 (blz*19). waar tot de conclu-
sie werd gekomen, dat Sobsl. Sarboepri, Partal Boeroeh en Barlsan
Boeroeh als organen van de Partal Kommunls Indonesia konden worden
aangemerkt*

Ter gelegenheid van l Mei riep het "Centrale Comité van de P.K.I*
vla de radio de arbeiders toe, dat de arbeiders de revolutie In een
hooger fase moesten brengen en een Indonesische maatschappij scheppen,
waarin geen plaats meer was voor kapitalisme en Imperialisme. De
revolutie zal nog steeds voortduren, totdat een gelukkige, rechtvaar-
dige en welvarende maatschappij Is verkregen* De kracht van de revo-
lutie lag bij de arbeiders, de boeren en het leger, weshalve die
groepen zieh hun eenheid bewust moesten zijn; zonder die eenheid kon
het doel niet bereikt worden* l
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In de "Bintang Me r ah." van 15 April wordt er op gewezen, dat
de arbeidersstrijd politieke instrumenten moet benutten, aangezien
net socialistisch program alleen kan verwezenlijkt v/orden, indien
cLe__ar beider s volledig de macht in handen hebben zonder haar te
deel e n_me t de b our̂ e oigi e.
" De strijd der arbeiders is er op geriohtajloh meester te
maken van de politieke' macht en_ ĥ â  t_e"vgĵ îgerV in verbonden-
heid jae t, de boeren,

G-ev/aakt moet worden tegen bepaalde vormen van reformisme,
dat den strijdgeest zou kunnen dooven. Men moet de oorlogstrom
blijven roeren in het verzet tegen het kapitalisme, totdat dit
dood is.

. Reformacties kunnen geen einde maken aan de uitzuiging door
het kapitalisme; dit kan alleen door revolutionnaire actie.

• Te Solo richtte Alimin zich tot den Indonesischen Typogra-
fenbond en zeide daarbij o»a.,,dat het-volk zich niet meer ongerust
moet maken over artikel 14 van de ontv/erp-overeenkomst van Lingga-
Djati en'over de uitvoering van de voorwaarden, doch wel voor-
zichtig en vol beleid moet zijn.

Dit advies werd door hem verduidelijkt met voorbeelden uit
Rusland ten tijde der-proletarische revolutie.

l Mei sprak ook hij een groote bijeenkomst van arbeiders
te Djocja toe en verklaarde:

"Op.dezen overwinningsdag der arbeiders vieren wij ook de
overwinning op onze overheerschers. De- hechte band tusschen de
jongeren, de arbeiders en de landbouwers vormt een krachtbron voor
de revolutie. De Nederlanders trachten door economische.infil-
tratie ons weer te overheerschen. V/ij mofeten een zijn en achter de
Republiek staan en ons niet laten verblinden of bedriegen door
het kapitaal."

Kenschetsend voor Alimin's ware bedoelingen met betrekking
tot de nakoming van de door hem zoo warm verdedigde basis-overeen-
komst van Lingga Djati is vooral zijn redevoering gericht tot het
congres van spoorwegarbeiders te Solo op 25 April.

Nadat een vertegenwoordiger van de Sobsi verklaard had, dat
de arbeidersstrijd gewoonlijk geen compromis kent, doch dat -een
compromis gesloten moest v/orden ten behoeve van den wederopbouw,
zeide Alimin, dat het volgens zijn bevinding duidelijk was dat de
Indonesische arbeiders volkomen klaar stonden tegenover de Neder-
landsche interventie, welke zeer zeker niet alleen er een zal zijn
op politiek gebied, doch ook op economisch terrein,

"De basis-overeenkomst is niet de sleutel tot...den hemel,"
aldus Alimin, "doch wel een goede sleutel ten behoeve van de voort-
zetting van den-strijd,"

"Het imperialisme wil ons verslinden met of zonder overeen-
komst maar met deze basisovereenkomst willen de Nederlanders ons
verslinden, doch wij zijn in een positie om hen te dwarsboomen, zoo-
dat hèt_mogelijk is die imperialisten den ke&l dicht te knijpen."

"Daar is bijvoorbeeld hun houding van hun eigendommen snel
terug te vragen.

Zeker, vragen is gemakkelijk, maar degenen, die hebben te
geven ja, dat is moeilijk."

-De-
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De redactie van de "Pacific", aan welk blad het bovenstaande
ontleend'is, teekent hierbij aan: "In de eerste plaats moet aan
eenige voorwaarden worden voldaan."

Het was op deze zelfde.bijeenkomst, dat de vice-president
der republiek, Moh.Hatta, verklaarde, dat de strijd der Indonesiërs
geen rassen-doch een klassenstrijd was.

Moet uit Alirnin's woorden worden opgemaakt dat intusschen,
door .het op de lange baan schuiven van de besprekingen, zooveel
tijd voor de organisatie van de arbeiders is gewonnen geworden,
dat zij thans voldoende sterk georganiseerd zijn om zich tegen de
uitvoering van de basisovereenkomst te verzetten ?

Het is wel typeerend, dat Moh, Hatta, de man, die op den
achtergrond het verzet van de arbeiders tegen een onvoorwaardelijke
nakoming van artikel 14 zou leiden, op deze bijeenkomst weer aan-
wezig was en het woord voerde,. . .

Recente betrouwbare berichten melden, dat zoowel Alimin
ald de bekende pembrontakanleider Soetomo zich thans te Batavia be-
vinden en contact met den minister-president Soetan Sjahrir hebben.

Bijzonder aandacht verdient vooral den laatsten tijd de
radio-G-elora-Pemoeda, welke steeds meer een zwenking naar het commu-
nisme vertoont. De oude kapitalistisch-imperialistische wereld"
moet plaats maken voor een nieuwe socialistische wereld. Eigenaar
van fabriek en onderneming worden -als winst-najagers gekarakteriseerd..

"Alles draait om de arbeiders."
"De directeur wil natuurlijk den arbeider zoo weinig mogelijk

loon betalen -om zooveel mogelijk winsten te maken. Luisteraars, het
is al wet, dat het kapitalisme hier niet naar willekeur zal kunnen
handelen, asiigezien wij thans georganiseerd zijn als nimmer tevoren,
Om hun prijzen te kunnen handhaven hebben de kapitalisten zich ver-
eenigd tot trusts, syndicaten en kartels. De B.P.M. b.v. en de
Engelsche en Hollandsche kapitalisten vereenigden zich vroeger tot
trusts, wanneer zij hun goederen verkochten aan Amerikaansche af-
nemers ." •

"Tengevolge van den oorlog,zullen de kapitalisten zich niet •
meer kunnen vereenigen, daar de wereld 'steeds hoogere loonen vraagt*
De kapitalisten zijn egoïstisch, vooral wanneer het om afzetgebieden
gaat. Daarom moeten wij eendrachtig zijn om het kapitalisme te weren,
daar we anders .weer uitgezogen zullen worden."

ƒ De welwillende houding van president Soekarno tegenover het
J communisme moge blijken uit de volgende merkwaardige woorden, door .
•ƒ hem uitgesproken op de receptie-avond van het 3de IPI-congres (Stu-

. , ' denten-congres) te Malang op 24 April j.l.

r "Wanneer het recht aan banden wordt gelegd, ontstaat een
beweging, die steeds grooter zal worden. In 1926 brak de communis-
tische opstand uit. ' - .

Mogelijk zijn er onder jullie familieleden,, die gedurende
die dagen door de Nederlanders naar Digoel werden verbannen of érger,

/-.. opgehangen werden. Het was de Partai Nasional Indonesia (de partij
"van Soekarno ref.), die gedurende die dagen niet van wijken wist. -

' ..,;s fin 1929 brak weer een opstand uit. Duizenden van onze leiders werden
j*' Idoor de Hollanders naar Digoel verbannen. Maar nog wist'-ons volk niet

{̂ f /' wan wLjken." .
/• -En toen kwam het jaar 1945 en werd de vrijheid van Indonesia

door ons geproclameerd. .Lenin wordt... door de. JRusseu, .de grpol̂ ĵ r̂aal.
van de revolutie genoemd. Wie had ooit gedacht, dat tengevolge van de,

-tweede-
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tweede wereldoorlog Indonesia onafhankelijk zou worden ?"
' - "Lingga Djati is als een kapitaal, als een springplank om-

onzen strijd voort te zetten,"
. D e verdere redevoering had hoofdzakelijk betrekking op het

streven naar onafhankelijkheid van geheel Indonesië, de Malinogebieden
inbegrepen, en vertoonde als zoodanig verder'geen specifiek communis-
tische trekken. • . ,



Als zijnde van meer locaal belang en in verband met geboden be-
zuiniging werd deze publicatie slechts op beperkte schaal verspreid.

- 6 -
x Het is echter teekenend, dat de Partai Nasiohal Indonesia,

Soekarnofs eigen partij, hier in één adem met de communistische op-
stand van 1926 genoemd wordt en ook I<enin weder naar voren wordt
geschoven.. Trouwens ook in zijn verdere redevoering heeft Soekarno
nog gelegenheid de Suss«n als voorbeeld aan te halen«

Benige losse mededeelingen in bovenbedoeld verband mogen
hier nog volgen.

In een door het hoofd der Indonesische Itost-Telegraaf- en
Telefoondienst gehouden redevoering ter gelegenheid van de officieele
opening der republikeinsche buitenlandsche.zenders zeide deze func-
tionnaris o «m», dat verbinding werd gemaakt met amateurzenders o, a»
afkomstig van San Jfrancisco, Buenos Aires, Gapetown, Londen «Moskoû
Sjanghai en India* J)e opening van het internationale radiostation
jöelanggoe beteekende een groote vooruitgang in de revolutie.

Te Magelang werd een kadercursus geopend met als onderwijs-
vak de b̂eginselen van het communisme',f

-Tanaf 25 April geeft radio Besoeki dagelijks zanglessen,
met de bedoeling het lied "de Internationale" algemeene bekendheid
te doen krijgen onder alle lagen der bevolking.



JEBEIBBES EET BOEREN.

Be leiders der Republiek Indonesia hebben na de troebele
beginperiode spoedig ingezien, dat een goede "orde" het gezag ,
der republiek in het buitenland zou verhoogen en zij hebben on-
middellijk aangestuurd op overkappende organisaties, die da tal-
looze vereenigingen zouden samenbinden, en het is juist hierbij,
dat het opvalt hoe in elke nieuwe Poesat of Centraal Komité van
dergelijke organisaties telkens door de wol geverfde communis-
tische propagandisten "op den voorgrond treden en de leiding ne-
men.

De arbe ide r s or ganis a-t ie heeft dagelijks de volle aandacht
van den reeds voor den oorlog om zijn ondergrondsche activiteit
bekend s taanden communist Mr. ïwa Köesoema Soemantri, minister,
van Sociale Zaken in het eerste Kab ine t-S j aïïr ir 0 Reed s op 1-5
September 1945 richt hij de Bar i s sn B o e r o e h In d ofte s ia , het In-
donesische Arbeidersfront op,' volledig gesteund" door de regeering*
Van meet af aan beweegt dit zich onder het communistisch impuls,
in syndicalistische richting, met uitzondering alleen van die
onder-afdeelingen, waarin zich nog het gezag liet gelden van
plaatselijke potentaat jes, terwijl voor eiken .arbeider min of
meer de plicht bestond tot de organisatie toe te treden. ;
De belangrijkste rol van deze Barisan Boeroeh in de sociale
revolutie was de overname en socialisatie in het eerste stadium
van de door de Japanners beheerde ondernemingen en bedrijven^ _ .

e.nkele weken over geheel- Java was doorgevoerd*
Tezelfder tijd kwam ook het defensie-orgaan dezer partij

tot stand, de La s i kar Boeroeh, met als voornaamste taak "elk
kant oor, elke fabriek moet een vesting vormen voor dé verdediging

van de onafhankelijkheid en van de belangen van, d e arbeiderŝ "
Men oordeele niet lichtvaardig over dergelijke opdracht.

Voor het tot stand komen der huidige demarcatielijnen werden
onder het mom van "verschroeide aarde politiek" huizen, fabrieken
en .utiliteitswerken klakkeloos vernietigd, niet dogr de TRÎ
jsooals al te vaak in de Hederlandsche voorlichting werd voorge-
steld, maar door de arbeiders zelf, op last van hun bedrij f s-
raden. In deze belichting werd in ZMd-Bandoeng, Borohg en Modjo-
ïerto de "aarde niet verschroeid" in de verdediging der onaf-
hankelijkheid, maar werd veeleer "Kapitaal vernietigd" in .een
aanval van hét wereldproletariaat.

In dit licht ook wordt de teruggave der eigendommen, zooals
bepaald in Art. 14 der Ontwerpovereenkomst van Linggad jati,een
volslagen fictie.

Aan deze arbeidersbeweging wordt in Januari 1946 een
-vrouwenorganisatie-



vrouwenorganisatie toegevoegd, de Ba r i san Boe roe h Waiti t a Indo ne - .-'
sia, die» aanvankelijk voortbordurend op he-fc Japans che bouwschema^
thans van de P.K.I. uit met communistische beginselen wordt door-
drenkt. Allerwegen worden cursussen gehouden, waarbij een grooèe
plaats wordt ingeruimd aan geromantiseerde levensbeschrijvingen -
vaniMarx, Engels, Lenin en Dimitroff . Bij de pntruimingvan.de
Porong-delta werd -door de Ne de f land s che troepen' een groote hoe- i
veelheid aan. communistisch propagandamateriaal, aangetroffen, o. a<, •
pamfletten en levensgroote. portretten van teniij.. De Chineesche j
journalist li Min treft in een militaire legerplaats, dicht bij * i
het paleis van 'den president, groote olieverfschilderijen Van .!
tenin en Stalin aan»

In Juli 194-6 kwam het Concentratie-Orgaan van den Indo-
nesischen Arbeidersstrijd tot stand (B.K.P.B.I.) als overkappende
centrale. .

Openlijk is er nog geen sprake van invloed van de P.K.I.j
toch werkt wel zeer illustreerend de bekendmaking van het hoofd-
bestuur van Partai Boeroeh Indonesia van Maart 1946* -

"Hoe ook de organisatie der republiek is - zelfs al is zij
zoo democratisch mogelijk - wanneer het eigendomsrecht op
grond, fabrieken en bedrijven nog in individueele handen
en het kapitaal nog individueel bezit is, zal dit kapitaal
de arbeiders gekluisterd houden in banden van slavernij 'o. ̂
Wij arbeiders hebben, de macht in handen- genomen ©p de
bedrijven, fabrieken en ondernemingen, die in het bezit
waren van het b-uitenlandsch kapitaal o Deze macht behoort
in onze handen* Daarom, Indonesische arbeiders', vereenigt
U in de arbeidersorganisaties om de wereldbroeders chap
te .verwerkelijken."
In het in Juni 19.46 uitgegeven strijdprogramma stelt de

P.Bel* zich op den grondslag van het socialisme van Marx en
Jienin. Haar strij.dmethode zal zijn "de klassenstrijd langs re-
volutionnairen weg" (zie bijlage 2). "

Met een dergelijk programma, waaruit de geest van Soemantri
spreekt, moest de P.B.I., zoo ze niet reeds een communistische
mantelorganisatie was, vrij spoedig in het vaarwater der P.K.Io
komen. In Mei 1946 werd de P.B.I. omgezet in de (Jaboengan Sarekat
Boeroeh Indonesia (GASBI), terwijl in Augustus 1946 een federatie
van landelijke arbeidersbonden werd opgrei.cht in de Gaboengan
Boeroeh Tertikaal. . ' ,

In November 1946 komt eindelijk de SOBSI tot stand, de
SarekaV Oemoem Boeroeh " Seloerqeh Inaonesia.j de grfeote fusie van
arbeiders en vakvereeni gingen, wel'fce thans 28 Vakvereenigingen "
omvat met een totaal- van 1.250'. 000 leden,. In het bestuur namen
onmiddellijk zitting de communisten SE-TIADJID en 3oKeEHIMOBE3?I9
Zeer recent werd Setiadjid voorzitter van. de partai üoero'en
Indonesiae . o . . . . . o . .

Een geheel analoge ontwikkeling -heef t d»ok de boerenorgani-
satie doorgemaakt, zooals zij thans culmineert in "SARBOBPEI^,
d. i. Sarekat Boeroeh Perkaboenan Eepe^li^ Indonei./ onder voor-
zitterschap van den hoo'ger reeds hè rhaaldeTijk" genoemden Drs0.
'Ifflaroeto DASÓESMAH,. ondervoorzitter van de communistische partij «

' • • • . • • / -Naast-



' Haast hem Bamen zitting in het bestuur de communisten Ooerffian
en Boejoeng Salèh* 0^ 0.»-.,» • . •

OolÉiier nemen dus weer leiding de vertrouwde uitgezondenen
' der cömmTmistische partij, die, na aanvankelijke infiltratie,het
succes der organisatie voor z'ich opeischen, zoodra deze omvang-
rijk genoeg is om het tegen welke reactie ook te kunnen opnemen»

" Boejoeng Saleh legt een schaamtelooae bekentenis af in dé "Bin-
tang Merah" van 4 April 1947:

«In de.achter ons liggende tijden heeft de "partij» hulp,
verleend aan de Sobsi en de Barisan Tani Indonesia,doch
dit geschiedde uitsluitend door het Centraal Comité P.£• 'li
en dit voorbeeld is niet door alle sectie-'en ondersectie [
comité-- gevolgd. Alle partijleden moeten om zich heen zieE
naar het oestaan van nog niet in een organisatie opgeno» ; J

i ' men arbeiders. Bij het aantreffen daarvan moet men ia
samenwerking met de plaatselijke afdeelingen der SOBSI

.- .' tot oprichting van een organisatie overgaan ......Prac-
tische hulp bij de uitvoering moet verleend worden door •!
de P.K»I.-sectie en onder-sectie-comité's.....,.De af-
dfeeling "voorlichting"'moet zoo mogelijk berusten bij i
een- lid van de partij (P.K.I.) want als anderen de voor-
lichting verzorgen, valt het.resultaat meestal tegen.
......Zoo staat het ook met de boeren-organisaties*- En

y ' dit te meer, wijl men in dese kringen reeds de .S».T«I*J»
(Sarikat Tani Islan Indonesia) kent, welke voor het. mee- • " ' :
rendeel bestaat uit menschen met een bourgeois-geest en .
geleid wordt, door personen, die verdeeldheid onder de

£ tani»s willen brengen." .-'..'••
aj- Het bovenstaande,, een illustratie der communistische werk-̂
'^f- methoden, is wel een bewijs, dat de groóte organisaties als Sobsi
fy en Sarboepri, alsmede de boeren-organisaties in feite reeds on?- i
*£,." officieele organen van de communistische partij geworflên zijn» \s vanuit dezen gezichtshoek wordt de houding der Sobsi tegen-I

over art» 14 van Linggadjati duidelijk: zij volgde daarin ge->
trouwelijk op het advies der P»K.I. x

. Ook van internationaal standpunt bezien is de SOBSI een
typisch communistische organisatie geworden, die zich moeite ,
geeft buitenlandsohe verbindingen te krijgen met uiterst links
georiënteerde gr o e pee ringen. In Nederland vooral met *de E.V»C. en
het ET.V .V., waarmede zoodanige overeenstemming schijnt te bestaan,
dat gezamenlijke congressen en dgl. in uitzicht gesteld werden*
ook op oogenblikken> dat de geheele voorlichtingsdienst der Eê -
publiek heftig tegen Nederland en zijn bewoners te keer-ging» .

De SOBSI heeft thans vertegenwoordigers in Amerika,Austra-
lië en Engeland en inspireert een in Londen door de "Daily Worker"
op groóte schaal uitgegeven weekblad ter verspreiding irfde Angel-
saksische landen. • :

Van actueel interesse is hierbij de Vereeniging van Arbeiders
in de olie-industrie (Sarekat Boeroeh Minjak),'aangesloten biĵ  de
SOBSI. Op 11 April 1947 uit zij haar verlangen om vertegenwoordi* :
gers in de commissie ter uitvoering van art«14 van Linggadjati
te hebben. . ,



In de leiding vaii den Dienst der Óliebedrijven dienen progres-
sieve en revolutionnaiipe personen te zitten, terwijl de S«B»M. moet
worden .erkend als de eenige organisatie van arbeiders, in de olie-
industrie, die het recht heeft om de arbeiders te vertegenwoordigen.

Op 18 Mei 1946 verklaart het hoofdbestuur der bij de SOBSI
aangesloten Sarekat Boeroeh Goela (Suikërarbeiderscentrale) dat •'•
"de kapitalistische stroomingen vernietigd moeten worden en dat al-
leen ,;soGialistische leiding in het bedrijfsleven kan aanvaard worderiV'

?v.

fyp.i TV.
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