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Betreft: Communisme in de Indonesische Republiek. 

ACD/ ljJTO j 
BUREAU 8 

Bijgaande uiteenzeèting over het communisme in de~·2·~ 
Indonesische Republiek heb ik ontvangen van Hoofd Sectie III 
:Marid. Hij heeft dit stuk min of meer bij toeval in handen 
gekregen; het is derhalve geen officieel, aan de varine gericht, 
rapport. Vermoedelijk is het samengesteld door enkele insiders 
in Indie. Het wordt momenteel rondgestuurd aan verschillende 
vooraanstaande Nederlanders, Amerikanen en Engelsen. 

Er is nog een uitgebreider stuk (68 blzn) van· dezelfde 
strekking in omloop. Indien dit dezerzijds op prijs wordt gesteld, 
kan ik ook hiervan een exemplaar krijgeD. 

's Gravenhage, 5 Februari 1948. 
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HET cm.TMUNISME IN :UE INDONESISCHE REPUBLIEK. 

1. INLEIDING. 
Er bestaat sinds bijna een jaar e.m opvallende tegenstrijdig

heid tusschen de schaarsche officieele .mededeelingen der Republiek 
ov0r de politieke '.Verkzaa.m.heid der communistischo partij on de 
talloozc berichten en geruchten, welke vanuit hot republikeinscha 
binn:mland in hr t door Ncdcrlandc:rs bc~ ~ttc gebied doordringen en 
allG gewag maken van intcnsi:-vo co.m.munistischc propaganda tot zelfs 
in d:: kleinste dessa. Wij beschikken thans ovor voldocn(lo gcgcvóns 
om deze tc:g·:nstrijdighcid te vorklaren on tcvons te wi jzcn op den 
ernst van don toestand - ook in· dit opzicht - op J'ava on Sumatra. 
Dit overzicht werd met opzet zoor objectief geschreven on toch zal 
hot lijken alsof hier plotscling oen gorélijn gelicht wordt on hGt 
rcpuLlikcinschc tooncel e·:m gohc:.l "l.ndo.r tafcr:.:::l te zien geeft 
dan uit de: _:_ ficic~;lo voorlichting, zoow·)l van Indon~,sischo als van 
Ncdcrlandschc zijde, V'!'wacht mocht ·~rordcn. Wij zijn ons zoor bewust 
van het drastische in,do formulooring, doch wij beschouwen hot 
ge::nszins denkbc::::ldig, dat_È!_nnon zccr_kortg~i~Î·~ achtc_12_ho~ 
scherm van Ligsg~dja~!-ÏM~_ssia oen SoVJot-ropu Iok ~to __ .Y~Q!:.: · 
schàJn treden. Deze pifrîîiJke vorr"9ssing mag op Z.J..Ch zelf beschouwd 
wor onäls-o-:::n glansrijk succes der coiDLnunisti se he camouflage-tact i: l~ 
waart::::gcnover de Ncdcrlandsch.:-: aandacht, zoow.:l hier als in het 
mocd0rland, in gebreke is goblsvcn. 

2. ONT'NIKKELING. DER CO~STiê_.QHE_ORGANEN. 

TijdGns d·~ Japansoho t .::zetting is de vooroorlogscha communis
tische ac ti vi toit tot op zckoré hoogte levend gebloven in twcoër
lci strooming. De eerste groep onder SAJOETI tracht.tc onder het 
mo.m van samenwerking aan do 1'Co-prospërity-sf'cor yan Groot-Oost
Azië'; te infil treeren in bGpaaldo Nipponsoho instclli.rigop., zooals 
bijv. don propagandadicnst, waarin Sajooti zelf in 1944-wcrd op
genomen. . 

De tNc~do, on thans in haa.r rosultu.t"'n do b olangrijlcs':tc groep, 
ontplooide oon vrij grootc ondergrondscha activiteit dGP:~ colvor
min~cn in de dessa~. Zij stond ·ondot l0iding van den lnÜàJ..gon 
Vdn1 ster van Defensie, Mr. AM!R SJARIFOEDDIN:, die • naar poli tic
rapporten van 1939, roOds voor don oorlog in oont_ae·t stond .tnot 
rondrol zcndc communi stischc propagandist on on dot.i b'oz.ettit:lgstijd 
grootendeels in de gevangenis heeft doorgebracht. 

'. . ~ ( ' .. ~··:. (~i:'f··. 
. It; do. Japansoho per.i':>dc wist Sjarif~cdd~n oen ·tyt. ~qilt;1t .. ~ .... · <.'b~ .. ochur.os 

van ziJn hand in de ondergrondsoho organ1sat1.o te v.c,r·a · ., · · ~J,l• 
Speciaal werd hibrin aangegeven hoc te handolon, wEi.Q.~ä~~: •.r.· än . 
door do geallieerden ten val zou zijn geb:]:'acht. ·Volgé~·s,~:~(!doc
lingcn van gc!ntorncordc com:l"cuniston aan Eurlipcosoho_l, · .. ,C-'o·top 
·moe~g_do_c?mmuniston,_zo9~_!a de_ tij_d t~+ hfl!!~~len ·z~ .,; : · · .. ~aan
SëOrC?kon, trachten ovoraroE Täva ac,mach!_.!n hanae_tt,, ·2 ~. · q~, 
zocfnoodig m.et wapengeweld on opoff er1ng van ï evcns ;· 'h'"'i. d.tl: a .. · o:r 
werd door à on Japansehen Go heimen Dienst ontdekt t h~·t~~~ ·to-t -· · · 
macsà-arrestatics lei dà c. ~Do meeste gevangenen J waaron4è.r;'.Yor.oor'
decldon van den com.munistischon opstand in l*J2o, waron iA~~e ge
vangenis te Ambnrawa opgesloten. Eon dor doclstcll.Îngon·wàs, zooals 
ook aangegeven in Sjarifocddin's orochurë:-aë-vcrn etiging-von hot 
Wostarsche clement. 

Na à:; ocpitul:itic van Japon ontplooiden deze groepen een vrij 
grootc propagcndistisch: activiteit. In hunne tulr~c opcnlucht
rodcvo:;ringcn .wc..:rè.cn de InGonosi(3rs opgawekt, vcrzot to plbgon 
tog!3n allen, die m.nar ccnigszins vcrlangden naar <len torugko6r van 
het Ncdorlandscho gezag~ Opncrkcl ijk is, dat ook hot gorlicht werd 
losgclat0n, els zoudon koori·Jrs 'Jan Sjnrifoeddin vnn 1~1oskou uit
gJande instructics hob bon mccgcbrach t, wol kc inhielden o.m. in 

~nwcr~il}g 
... ~, .. ~,. ~-~~~.,·· . 
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SaniÖ:PWOrking met li.~OSk~U C.Jn:· .COffiffiUn-istischcn sto.at te V'Jrmcn, immers 
Rusl.ano had. d ozon ·oorlog gewonnon en ni ct Amor i ka of 'Engclcmd. Men 
vcrgol..ijkc hicrmco àe Russische voorstolling van zaken in hot 
Verre Oosten, woo.r Rusland zich 0andicfidc als do werkolijke over-

·. winnao:r vo.n Japan (of. Horold J .Noblo in Saturdn.,y 'Evoning P·-,st 
23/11' 46: "Tho ·Russions o.ro vory buey in Ja:pr:mtt.) 

Door. do Bri tscho. In te 11 igoncc van. de 23rd Indian Di vis i oE 
word o:;n document gorlenden m.ct instructi:;s als die vcrvat in·· 
S jar.ifooddin' s brochure en met de r':ededcc ling, dat nnuwo bospro
kingen werden govoord met dè 11 partij 11 in :mdero landen, in hot bij
zondot Rusland on Australiö, torwijl.tcvcns _werd kond gc~aan, dat 
de eigen pà.rtij -con trorf2~!~Q,g~nt in Mosko';l had, con zckcro 
ALIMIN, è.io daar roe s · · Jaren vcrtoefde on dl. e beschouwd kon woröcn 
als Hattn's ambassadeur tö Mosl-çou. 

Do tijdons a·on oorlog in· Australië vorblijvcndo communisten, 
mc..:.stal ox-go!ntorncordcn uit Bovon-Digoel, haddon een nauw contc1ct 
mot d.e. Australische communistische pnrtij en hielden daar pamfletten 
in gereedheid, welke t.z.· • op Java vçrsprcid zouden wordon (o.a. 
van Harry Pool). De bekende .communist Djamalocddin Tamin zou vanuit 
Australië zelfs contact hebbon gehad met Amir Sjarifocddin on Hatto .. 
• ' I • ' 

~ 

NO.: do capitulatie va~ Japan kr~ge~. do goç;e.-gcor~anisocr(~c on 
óp huntai:lk gopd voorbarolde commun1.st1.scho cellen u1. torar::rd hun 
o.andool in d.c bowogorihcid dor maandon October on Novomber 1945. 
Na8.st,·:'do Saj.ooti- on S jarifocèdin-groc.p treedt nu TA!L~AL.@.$KA, rU c 
zijn communistische id'oalogic thans vcrmengt met pan-Azint1scho 
on .nationali'stis-cho bodóclingcn · en daardoor, nnar vcrluidt, minc1 ;:_r 
aanvo:a,rdbaar is geworden voor Moskou. In zijn .brochure r'P:ui 11 

(Prölotari Asin Ropoeblik International) vcrkondigt hij een wc.:r"olc1_
fÖderetie vän. proletarische ropubliokon, waarin men m.:.cr net Anr;ol
saksischo invloodon diende te rekenen dan mot Russische.· Het is 
dan ook niet te vcrwandcron, dat do meer op Moskou gooriëntc.__,rdo 
gröop 1 welke later terug is to vindon in è.c P.K.I. (Partai 
Kómmoonis Indonosiä) mot .. als verreweg domineeronde figuur èo in 
-1?46 uit Ruslanêl. to;ruggckocrdo AL~~~!!, zi?~ van Tan Mal<:kko. of: 
keerde.; ook al muak:to de P.K.I. aanvankcllJk nog do0l u1~ vo.n net 
door Tan ME!,lakka. gestichte "Volksfront" ( Porsatocetn Per à. J ooo.n[';~1n) • 
De arrostfatfos.van. Februari on Juli 1946 mogen é'o'1rom niot, zooals 
in de bfeö.crl!nnëscho voorlichting is goschicc~ en c1o~r hot prcsi~~iUI:i 
dor. Republiek< ui tè.r~kkclijk. word voorgostel d, ui tg:::: lege" v10rc' ,n ë-ls 
con overwinni,~ op de ~ink~chc ..:.xtrcmistón. In!c#c~~~~l-1---~~.J. b.~:. 
.t"ookcnon slocl}ts do. zi:L.vor~QQ! P.K.!];_._vn!l..:_.S~-- QO~un~~!.!:§.Cll.s_ 
nl.ct ·moor ro;e;rosentat;QV:öff, volgelir19on van 'Tan Mnlak·-:QT §._3f~IJke-g::" c 

. !<1oolog{c. nc voprh:oen zc::;r grootc· lilVloed van Tan Malo.kk:J w:..-r~' ten 
dooie toniet god,áon :door. hot sli!Dl!lc spel. v:-111 zijn ')Uè~cn te:gcnst._,ll
dor Am1r Sjarit"oc{lê'.tn, maar is in go enen d c·:,l o vor:'h'!Cncn :.;n vcll~ 
Zijner V'Olg91:Lilg·on 2;ijn th8.ns n8g gcorgJnisc . .::rC: in r'o zgn. AKOV:. 

· ,(Ang~~:t!~n Kommoenis Mocc'tn), do CO!i1.11Uf1istischc j cugè'org'1nisatic--
c}oor TahMalPkk:a.·opgcr;i"cht. Dczo Ak-Jma nc:;mt nog stc,ë'.s c::>n bij-

. zondol'·Q; .. Plnots in tusschon c1c overige communistische orgun~;n. In 
t.ogions·'t:8ll;ng möt_; ;do door M:Jskou or~onC:o P.K:I· vcrwierp zij ::c 

,,.·t.1.pgga,d~atl.-OV<ore;o;n):<:omst on sloot z1.ch :1an b1j :k "Bcntong Rcpoc-
.· blN.f .1;1J:~qnesia"; dç, 9-gi tatorischo bondon van SOETOMO, r·c1~ ccrute;:_,r:~ 

·• tii;~ ~.:~sjoomi, r.o · Budo.n Fombrontak Inr.onosin;-ètëlSnrtai No.siomü 
· , Ind·otl~!a:, do Kris en c'.o Lasjkar Rakjat Djawn Bcr.jt, allo orguni

~_t:j,:pf!·l q~c thans gá,ho.ol of go~ooltclijk èoortrokkon zijn van 
é~W!.iJ~~i!;!chc 1dooön. .· . · 

• • • ~ __ ,. { • '"<'. -

· · ;•: )Pé o:('ficioclc;~t~·uunistisdhc''bartij, è,o P.K. I., w·:-rr:. op 21 
., Oc.tbb.o~1945 Wöêl"',~&'tf~ö~icht _Qndor lcidjng van Mr;MOH.JO~SOEF, dio 

·(}c,htbll: door .oen .1•c·Çfti)rftó tot herstol van è.o orè.oiilàc-P.:K-:-r.n, 
. w~·~l'1n óok de btkdndo communistische leider van de "Partai Booroch 
ltid:On.~!='·iàU, Mr. Iwa Koesooma Soamantri zitting hnd, wcggozui vcrc~ 

· wcr.d·· ~ z.ij.n afwijkingen van liet rcchtgcloovigo com:nunisnc. Voor
;;;?ii\1i~P:r''Wèi 1 daarná do in Maart 1946 uit Australië toruggckecrQc 
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SARDJON~ di c ]:g_!94) n8e; 1 cider -~~s -~nn.J!E!.__Cont!'~~Q-~?~~-tc 
Ind8n:::;sia Mcrdcka. TK:"I.M.} te ~risbanc. De opperste leiding be
rust thans bij-Fi3::.:tr -n-Poli ITok-lftircaurr~-wn:l rin bch::ll ,,;:; Sar:.jan8 o.m. 
nog zjtting hebbon .L;LIMIN en Drs. Marocto Darocsmnn, beide zcar 
invloedrijke figuren in ~c Dj8cja'schc politiek. 

Het is ir.t.crcssunt t c vcrn-::.:non, dat vo1g(~ns de "Bintang Morahri 
ven 1 April 1947 G·Jn nicuwo COi7tr:·;unistischc orJ3;nnis~tic is opge
richt to Solo, d::... zgr:. P.K.I.-Mcrah, onc~or leidins van ALI KASI;~, 
tot 1945 sccrct~:ris V.':!!!. èe COiiL.:lUr:istischJ partij.!·~ ocnh!lr"ër __ _ 
pr8clni:lati:::;s ko::.C':,i-~t zij r.\:)n, è,at C:c ttstr.~tcgic çn è.c tnctiok 
è;:.,., P.K.I.-:'krah !liet v:·,n bov::..naf Z'll w~;rècn opgclc~·:, c:och hot 
r::;sult:2~:t znl :c.ijn Tê:n bcrn::!r.1 sle.ging :J..:.;t Je l::::;gstc groopon.a 

Ih h~t p2r~ij-ç~~sr:.:2 t; Sol~, in· J~nuari 1947, stolde de 
P.K.L nicu•.·;.:_ .:;t·:tu-r .. ~:: op 1 wo:-1rin zij zich ')p Mc.rx~isch-Lcninisti
sc.hc~ • .sr'J:1~1 Sl'",g- ~~t.lt: ·11::.:: ;rt")'~uctiGr.üc'::!clcn bchoorc::n aû.n de ge
n . .:; _;:s...;hc.p; ._ t str._;-.,rc~. z~ l zi j~1, ~;-~n reitol ut i :mnniron ldassenstrij 
te ontkctccan o~ ~:~ str:~g~ osrtij:jsci0linc ~')Ct in acht gononon 
W:)Td-Jn. J:L éé:" '"!.-::or-5: De Lc.:iinistisch.:: c;o!!lccr:scha12__is het uitci:.1d 
·lij_ko ~:L;_!. 'ï:\:-~;-:.r.,.:vc:- C,,:::c; 1:;cïsf~I1i"?ïgE~ëfl-fiötolJ <lenigc~n-vó 
bazjt; 50w:~i-:t 1 -:;_.t ·lc co~~-;11:i.stischc pnrtij zich sto-.;(s acr.tcr de 
zgn. C"J] l;:l'J-:r:::;t 1..:r:; S:-~l<:'ol'l~O :.:.;:1 rt~lt-' .. .'1 h:::cft r::·:stol:'\ en f•1et .'.12.DC 

i'1 è,'; S2n-r::,r:.~L-~ '1 ~'- :'- b':lsi2-ov:::.rccnk'J:~st '.T':G L; ·1gg<::è.joti 8n
v:;:::;r·::::.·~rè·.::lijk·::. s1:::..u:: ;~-.:.cft vcrl.;;;.:.n~ aan de: rcpublikoinscho ro
r;c=.:;ri:l~~· =::-.. \V:~r~:cli.._ikh·:i\"' li~-;!?r:~ è.~~ -.1Jtic-J"·~;l VJ~;r ~~cz.:., Z:~n. 

r2colp:)litiak v~)r h~t ~rijp~n. Ten ~arstc is thnns gemakkelijk 
o~~ ~~ t~~~on, ·dat ~! P.K.I. v~rschillcndc inci ie~1c d8olstall 
zc.. .. -l ·Jc· . .r~J.r;t r..~:~,r '~c:.:. 1chtcrro;ror;. · · _gcsc v:n 0.::1, ZO) s nar 
-::;·-·-.:-~---=:-:~---h r.t-1 ~~-~-:---1,-~- ~1'.----tr::::--- -d ,- t·,.. .. -;;-~-~-· -:;-----r?~n 
.LC·_LC~_;_::_~~---~~~_.2.c_2~~~~--r :_::Q.z____s:_ycn D. ·OE!__v uC'-.::~ll V0:J_~ 
vc:.:.~vr-.::;:1·_strij·~:". '"'::.n twc:.-:.2.:; zij:: er vele ~t:Jnwijzingc!l, .-'!at er 1n 
\vc:-:-::::lij'<::hci~~ c:..~-- v.:.r_·c{~23::dc v-erc.::.r;.z:.lving is v~n c8n.!:;.unistischc 
p3rtij en r~pcblik~insshc r~gcJring, niet in het cinst door de 
gccstclijko instcllinf der hoogsta gozcgdr0gars. 

V1cr do opp~rtunitcitspJlitick dar P.K.I. lcvoron ~: ropub1i
l-::oir..schc pL~qts.:;li.ilc blar'l2r: -:1::: :~eest illustrntiçv.c: b.:wijzcn: 

D-:: s·:::::,r-.:.::i st :n 1.: ·.:. t ·=:1 cvcnzc:::.r sls c1 ~) vic :;-pres i è.cnt ~.1')h. Hat tÇJ. 
.:._: . . ~:-~ ·~.:-~.~t-:c~ ~:.:~ri:f~J:..c::li:1 t.:;1kcns 'Neer blijkon, •:'ot zij 
Lj_~L:~:r~::j7_~~:~ -:lR c·: .. r.. ti'"ièQlijk:c !1~:JdZ83lc bcsch'JU~tVdGn Jn :.~c 
~è~Tij;~ u:t.:ü.5..:..ijk t:c;o1:}. het kapitn:ll, c.i. A.rJorika, Bngclo.n0. 

en 
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on Naderland gaat. Do woorden on leuzen zijn zelfs 
anderd. sinds de Japansoho dagen van Sookarno: 

"Amerika,' klta strika, 
11Inggr.is, kita linggis." 

-niet ver-

Uit hot strijdprogram (vgl. bijl. 1) blijkt, dat de handhaving _on 
do consolideering van do republiek slechts con oorsta stap is 
in de richting_ van oen socialistische naatsohappi j. De corunu- _ 
nistischo "BintangMorah" (1.5 Decomber 1946)! Linggadjati · 
wordt aanvaard mot hGt oog op de consolidatie van do republiek 
Gn als oc~sto stap in de rioht'ing van con socialisti sch-prolota
risoho revolutie .. Indonosit1 hoeft thans een adom.po.uzo nopdig 
om weer op krachton te komen voor den vcrdoren $trijd. 

ALlMIN (redevoering te C.h,eribon, 27 Dcc. -1946): 
Ik sta achter d~genen, die. in staat zoudon zijn om do varwar
ping van de bo.sis-overeonko.mst uit een internationaal oogpunt 
te verè.càigen. Er wordt thans tegen hot wcreld.kapitc.al gevoch
ten. Do vcrwerping van de basis-overecnlpnst zou politieke zelf-
moord botookcmon. Eon adempauze beteek.cnt geen stilzitton • -

_ Hoczoor -:>ok bui tonlandsoho eigcndo.m.m.é.h niet kondon wordon aan
getast, bestond nog altijd hot mlddol van onteigening ten algo
moenen nutte; overname ·van vitale bodri.jvcn was dus niet alloen 
mogelijk, do. eh zelfs gewenacht. 
Elders: Een volk, dat arl:l'Jodig is on onä.orv')oà s bied-t gocn ze-

, kerheid voor oen rovol,utie on_ afwijzing der overoonk')r.lst ZQU 
den val van het Kabinet beteekenen met als·cogolijko gevolgen. 
dat do macht in handen zou kouon van avonturiers on een cooplÓto 

' k."!H3rikaanscho blokkade. 

:ALDfiN betoogt voor hot nieuwe Kn.Gli te Nasional I·-,donosia Poosnt 
-(kNIP) te M.:J.ang, dat de P.K.I. zo ::>Wol in de interna tionalo 
politiek als nationale politiek .ooor .nátionB.al werkte dan all·c 

·andere partijen, doch innerlijk co!!L.":lunistisch ble-ef. 
'· 1\ . . . 

Interview van Aiimin aan de "Api Rakjat" (5 April l94Î): 
"Onze str!."rlmoat or naar _bu1ton uitzien als die van Pàrtai Nasionol 

· ,I11d.ono"sia (OOt, docffi naar binnon moeton wij het P.K.r. pro:. 
gräl:lma: .gebruiken. n 

Geheól iQ. overeonstom..r:1ing hiorne~e is e>ok hot niet noor ~nAç1-
WOl"Wblijk creolnomen. van_ do P.K.I. aan do .regooring-. In ·cie 11 Bintang 
Mereh" van 1 November 1946 W'Jrdt hiervoor do vJlgendc vcrkléuin~S 
gcgoven: , 

! 

"Indonosia ligt op een ~tratègisch belangrijke positie, onder 
de bedreiging van de kanonnen der g~oote kapitalistische landen 
Amerika en Engeland. Deze landen gaan niet accoord met de Hol-· 
landscha overhee:rsching, doch evenmin·met de cellenbouw van 
Moekou en de communisten. Daarom zou deelnemen van de P.K.I. 
a ah" de regeering niet tacti s,ch zijn. Onze revolutie is nag :.n 
het nationale stadium on moet eerst in nationalen ,geest wo::..~don 
opgol"ost. Onder do ministers zijn derhalve geen P.K.I.-ledon." . . 

' 1Kedaulatan Ra'Oja~" (uiterst linksch) (24 Januari 1947): 
Men moet do Ie'nin-theorie niot dogmatisch opvatten, doch aa.n de 
o~standighedon aanpassen, andcr.s is zij o0n èoQdc lotter. Om 
tenins theorie te verwezenlijken, moeten de stollingen in over
eenstemming wa.rden gebracht met ti_jd en O:GJ.standighodon. 

I.r;t e-en int.erview to Fort do Koek op 11 October 1946 word GA...'ri gc·
vraegd, waarom de communiston niet aan hot 3dc Kabinet Sjahrir 
da.~l'*amop. po minister va.z:i Welvaart antwoordde, dat dit ver-

, :-band· hield "m.ot artik-el 8 van het politiek program. van de ., 
' .:-:.-.·_,. . P.K.T. 
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P • .i:t.I., dat niet de goAdkeurin:g heeft van de regeering.ï' 
Dit werd duidelijk nls geestigheid bedoeld. Het politieke pro-· 
gram van de P.K.I. is bekeriq en telt slechts 7 artikelen! 

De uKedaulatan Rakj at 11 teekende hierbij aan, dat de com:nanisten 
ee,n politiek vannon-cooperatie voeren. aet niet deelnemen van· 
de co~~unisten aan het Kabinet heeft zijn oorzaak in redenen 
van practische politiek, omdat de partij geheel vrij wenscht. 
te staan tegenever de regeering. 
Voorts zou Amerika, ofschoon afkcerig_yan d~_NcdcrlaB~~QQQ . 
koloniale politick.L vol!cdi~~.Q~äf!!-!!f!~clij~hq_!g _ _y~g __ ±Qdoncs1~ _ 
ni ot- gocdkc uren ..~._1 n~i CQ......Q!:_J.n _ ~9. __ ~.QS~S2~~n~Mo skQ~~~gc .Qg!:!._cn: 
zoudGn~1.zi tten. · ----

De verregaand0 samenwerking van republiek en communistische 
partij blijkt, zooals gezegd, voor een groot deel reeds uit de 
herkomst en geestelijke instellin~"" der .republikeinsche regeeringa
leiders en in tweede instantie ook uit de intensi~ve, in wezen 
com1.unis tische propaganda, r~evoerd door republikeinscha inste1lingen, 
welk( tot nog toe, althans officieel, buiten het partijverband 
der P.K.I. stonden. 

• De president SOEKARNO, voor den oorlog via de Part ai Nasional 1 
Indonesia,{PNI) ineentact staande met sonL:o.ige der vooraanstaande l 
co~~unistische leiders, laat thans geen enkele gelegenheid voorbij-
gaan Rueland als den heilstaat, ook voor Indonesia, te proclameeren. 
Het is wellicht geen toevalligheid, dat hij zich in z~ Japansche · 
propaganda wel sch~rp tegen de An~elsaksers keerde, maar voorzich-
tiglijk vermeed, de Russen in zi.j,n beeldrijke anathema's te betrek:.. 
ken ! In November 1945 kon hij dan ook uit volle overtuiging Stalin 
een telegram zenden, waarin hij zijn bewondering uitsprak voor het 
Russische Stelsel en zijn vertrouwen uitte in de uiteindelijke zege 
àër:RUSSische idealen. 

Op 6 November 1946 verklaart Soekarno te Madioen, dat de bij 
de Fesindo aangesloten jeugd de theorieën van Y~rx ook in·de 
praktijk moet brengen. Op het onderwijzerscongres te Solo ( 21 Dec .. -
1946) herhaalde hij zijn aansporingen, zich ''te organiseeren=1 en · 
citeerde, overigens zeer terzake~ Jaures en Lenin. 

De vice-president MOH.HATTA is steeds een orthodox Marxist 
geweest en leidde de Indonesische Studentenbeweging, de Perhim-
poenan Indonesia, in co~nunistische banen. In 1927 was hij gede
legeerde op het internationale congres van .de 11Liga tegen Ko:J;·onial'e 
onderdrukking" te Brussel, een com-~lunistische mantel..:org~.Q.is~r:tie. 
Hatta kreeg zelfs zitting in het presidium van het Kongres• : . ' 

Zijn huidige economische politiek en zijn, uitera~r~ zeer_ 
invloedrijke propaganda zijn doortrokleen van rlarxistischen geest 
en ademen een overtuigende öewonderin!" voor Lenin en Stali.li. 

De _I:'remièr Sjalr.lr, voorman der. socialistische partij, Qe.;. 
noemde C. H.Campbell tot i 1Temporary Tra de CommissionF.lr1' voor de 
Republiek in Australië. Het was S jahrir bekend, áat deze eensta 
bui tenlandscha vertegenwoordiger der republiek secretaris is ~;an 
de Communistische Partij te .Sydney ! . 

Ook de intieme relaties, welke Sjahrir heeft met den, naa:r -
Stalin-model op den a eh tergrond blijvenden ALIMIN', zj,. jn verdacht.: 

- \ 

\ - . 

Bij het bezoek, dat Allmin thans ter observeering van de Pasoenda·n~ 
beweging aan Batavia brengt, 'I.A'îOnt hij ten h.uize van Sjahrir en· , ,&.;r.;~< 
neeJi1t er deel aan de besprekingen met den Australischen Consul- . · .·.:·or,i,'.::: 
Generaal .f ···. : ·;- ~ · 

Dr. A .K .GANI, een der meest op den voorgrond tredende natiq- . ":·~;;;/-: 
nalisten en thans Minister van Welvaart in het derde KabinE;~t · · ;·., 

• ·~. ; • t ' 

Sjagrir · 
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Sjabir, lie~ als.sub-gouverneUr van Sumatra een zoof!,enaamden 
'-'kett'ingbrief" ·uitgaan van de ! ~C .P~ (International Commnist 
Party) ter Swnatra' s 1:festkust met al·s centrum Hoskou! -w.n het is 
sinds Nove~ber 1946 steeds 1nee.r opgevallen, dat Gani' s redevoe-. 
ringen en interviews de tendenz hebben Rusland als den heilstaat 
bij uitnemendheid voor te stellen. · 

· 1Jlij. kunnen ons voorloopig tot deze vier coryph.eeijn in het 
republikeinsche bewind b~~erken, vooral waar de mindere goden jn 
de verdere uiteenzettingen nog-ter .sprake komen. 

Te hooi en te eras zijn hd.er nog enkele gegevens - uit di.üzen
den ! verzame],.d, teneinde het nauwe verband te illustreeren tus
schen republiak: en conLmmistische propaganda: . . . . 

·Het gewone. volk ·wordt, sinds Mei 1946, rechtstreeks bereikt door 
de ''Partai Rakjat Indonesia" onder voo;rzitterschap van 
Drs. Maroeto DARÖ"PSMAN, ondervoorzit·tei- der P.K.I. I 
In bet prógraiiiiii-dezer sterk door de re·publiek geadverteerde 
partij staar1 ~ , . 
"anti-kapitalisme, anti.;..imperialisme·en anti-fascisme". 
De eerste leden: waren vo Cll' al uit Austral i~ terugg.ekeerde com::~u
nisten, die bij uitstek geschikt. >'Jaren voor propaganda-doel
einden. Het heeft er tháns allen sc~ijn van.eekregeb; dat deze 
P.R.I. in haàr ~.ecente ontwikkeling :is uitgegroeid tot een zeer 
~ffici ~nt e COI!L:J.Unistische. mantel-o.rganisa tie. · 

Ook in ct·~: niet OJ2enli.J.K communistische _2~rs wordt .Rusland voort- . 
. durend als de. neilsta~t voorgest~l.à •. Cöllecti vist i sche begin

selen, cooperatie, rtationalisatie;worden door.als de idealen 
uitgedragen .met al te duideliJk-e sympathie en· vaak directe mede
werking der hoogste republikeinscpe: gezagdragers. 

' . . . 
De groot a· propagan.distische aoti vit ei t van den bekwamen ALIMIIJ, 

die _in republikeinscha kr.ingen .wel eens werd voorgesteld-als de 
toeko~:lstigerivaal_v·an Soekarno, wordt door de officieale regse
ring in de .harid .gewerkt, Voor .ti~t leger, in Islamitische bijeen
komsten, voor ~tüde.tlten· en Tn· vrouwen-organisaties wordt hem 
dagelijks de·gele~nheid gegeven zijn groot-redenaarstalent i.n 
dienst te st·èlleb. van zijn marxistisch-revolutionnaire proga-
g~nda. · · · · · · .· · · · · 

' . . . ',· .· ... -. ' · ... 

Een belangri-jke rol in de._ vormi.ng van co.mro.unïstische proselyten 
vervult thans het..te Madioén geopende en. later naar Djocja 
avergebr ach te. M.g~.x-h?u~~· Dit is een. studie7centrum met inter
naat, dat .onder • usp1c1.en van de "Sa Jap Ker1 11 , het zoogenaamde 
Volksfront van dePartài Komm.aenis, de Pemoeda Sosialis en de 
Part ei Sosia-lis, naàr het voorbeeld van het Marx-house te 
Sydney, werd" O;pgericht. De P.K.I. echter beschouwt het Marx
house als :een orgaan der communistische partij en haar offici-
.,eele spreekbuLs, · dê "Bintang Merah 11 adv~rteert op . .,.eestdriftige 
wiJze deze lnstel1 ing. voor het vorr!len van het 11Kader:' d·er partij. 
zoowel Sjahrir; Sjarifoeq<Hn als de Minister van Sociale Zaken, 

. Mevr.Maria Ulf'ah Santaso, · hielde!l er toespr.aken en proclameerden 
· er het apoc-á;L.yptische ideaal·· der Sovjet-gouden-eeuw. 

Het hoofd der -afd~eling Madioen van den Republikeinsehen Voor• 
lichtingsdiens:j:i reikte den a bi t_urienten een exemplaar uit van 

·het 11 Cornmunistisch ~~Ianifè$t;' als 11 vo':"irbeeld· op den verderen 
· levensweg"· • .. 

·Ook ~-de in E:~pte:mber. 1946 te Solo apger ich te apanti .Pengetahaean 
. • }tevolu·sionèr..a wo;rdt door de P;.K.I:. als een organiek onderdeel 

~-.""" - der Partal :b.es(}hö~d. Er wordt daar o.a. onderwijs gegeven in 
;_-.: . ', .~.xfsme, liérii.ilisnie,'·Rev.olutie-tactiek, Boerenkwestie en Ana-
···· --; . '-:, " lys~ van h'et; Buitenland. 
~:· ( '• :'~'>;. '. .,.. ..... _ .. - . . ..... i- . . . . . . ... 

~;· · -' :-1~. ~all~o~~· voorbealdex(ku.nne.à dit beeld vervolmaken. In vrijwel 
~.· '!>. au~;;_arga~is!t+·E.?$' .en instélli.ngen .der re'1ubliek treffen wij de.;.. 
'· - z·ett~ ontw-.i~:lti.f:l.}i..rig aan. - . · . 

Het 



' Het besluit tot oprichting wordt genomen door een or anuer 
lichaam, of op een of andere bij eenkomst, zonder dat van uul t~n 
r:;f i-~nn onderkend worden, wie de eerste suggestie opperde. Daarna. 
wordt - meestal met op den acht ergrond he.t prestige van den_ presi
deQ,t of van het Komi te Nasional (KNIP) - een intensieve propaganda 
gevoerd onder het etiket van den onafhankelijkheidsstrijd. Onder 
de eerst aangeworven leden zijn goed-getrainde communistische pro
pagandi&ten, die uiterst actief het werkprogramma helpen opstellent 
In de eerste phase treedt een beproefd partij,genoot op in het 
presidium van he.t nieuwe instituut. Deze. tweede groote methode van 
een zich onopvallend opdringend communisme,· zie h in de eerste plaats 
richtend op het infil":.reeren in niet-conimunistische of. zelfs anti
communistische vereenigingen, moet de directe bestrijding van der~ 
P.:elijl<e vereenigin~en vervangen. Het is typeerend, da.t hierdoor 
teruggegrepen wordt op de methoden, welke sinds het eerste "'Tolks
front van Leen -qlum in "Frankrijk door de communisten overal in. 
~uropa toegepast werden. En het is bekend, dat zelfs de socialist 
'Rlurn tüaarbij het loodje legde. De Indonesische communisten, hoe 
de indruk naar buiten ook moge zijn, zijn uiterst bedreven in de 
stap -vovr-stap-methode van voorafgaand doordrenken met communis
tische begins el en, het daaraan volgend infiltreeren met betrouw-
bare elementen en het uiteindelijke grijpen naar de sleutelposities. 
Dit is vooral duidelijk gebleken in de than~ weer veel voorkomende 
oprichtirur van tallooze plaatselijke afdeelinJ?en van het zgn. 
''Volksfront'', VJaaraan door a.lle partijen ven de zgn. ''Sajap Kiri'' 
wordt deelgenomen, maar waarin spoedig na het tot stand komen de 
P K. I. al-s het leiding gevende li.chaam naar voren treedt. Vlij 
overdrijven niet, wanneer wij ons aan de uitspraak wagen, dat de 
Sajap Kiri, telkens wanneer hij thans als zoodanig naar voren treed·..,, 
een zuiver communistische vertegenwoordiging is. -..:en reactie der 
republikeinsche overheid is hierin niet te verwachten, waar, zoo-
als gezegd, haar voornaamste vertegenwoordigers openl ïj k hun 
sympathie en waardsering betuigen voor d~ Russische ideologie. 

4. ARBEIDERS EN BOERE!'L 

De leiders der Republiek Indonesia hebben na de t~oebele 
beginpe:riode spoedig ingezien, dat een goede 11 order' het gezag 
der republiek in he·t buitenland zou verhocgen en zij hebben on
middellijk aangestuurd op overkappende organisaties, die de tal
looze vereenigingen zouden se.nienbinden, en het is juist hierbij, 
dat het opvalt hoe in elke nieuwe Poesat of Centraal Komite van_ 
dergelijke organisaties. telkens door de wol geverfde communistische 
propagandisten o~ den voorgrond treden en de leiding nemen. 

De arbeidersorganisatie. heeft dadelijk ·de volle aandacht van 
den reeds voor den oorlog om zijn ondergrondscha activiteit bekend 
staanden c cmmunist Mr. Iwa Koesoema Soamantri, minister v-&n 
Sociale Zaken in het eerste Kabinet-s3ahrir. Reeds op 15 Septem.bar 
1945 richt hij de Barisan Boeroeh Indonesia, het Indonesi_sch Arbei
dersfront op, vo~l edi g gesteund dOor de regeerin€. ~7an me et af aan 
beweegt dit zich onder het communisttsch impuls, in syndicalistische 
richting, met uitzondering/alleen van die onder-afé!_eelingen, waarin 
zich nog het gezag liet gelden van plaatselijke potentaatjes, ter
wijl voor el ken arbei d~r min of meer de plicht bestond tot de orga
nisatie toe te treden. De bela ri kste rol van deze Bari san · 
Boeroeh in de sociale re.vo ut e was e overname en soc sa tie in 
pe~ eerste stadium van de door de J'apanner.s beheerde ondernemingen 
en bedrijven, hetgeen bl~nen enkele weken over geheel Java was 
doorgevoerd. · . 

Tezel fderti j d kwam ook het defensie -orgaan dezer partij tot 
stand, de Lasjkar Boeroeh, met al~ voornaamste taak "elk kantoor, 
elke fabriek moet een vesting vormen voor- de verdediging van de 
onafhankelijkheid en van de belangen van de arbeiders.'' 

Men -
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.... ·.• .···b.ê~, tot stand kólli;ën der huidige demarcatielijnen werden onder het 
rnom.;ván "versch-roe"ide aarde politiek'' huizen, fabrieken en utili
teft~erken klakkeloos vernietigd, niet door de TRI, zooals al t ~ 

. vaa~;: iL<!i.J'L~.derle nds~he· voorlichting werd voor _gestel, d, maar door 
·· de arbeidars .zelf, op last _!.an hun bedrijfsraden. In deze belich

ting werd in Zuid•Bandoeng, Poreng en Modj okerto de ''earde niet . 
ver~chroeid" in de verdediging der onafhankelijkheid·, maar werd· 

. veeleer "kapitaal vernieti.q;d" in een aanvel van het wereldprole-
tariaet. · 

· In dit licht ook wordt de teruggave der eigendommen., zooals be
paald in Art .. l4 der Ontweroqvereenkomst van Linggadjati, een vol-
sla €!en fictie. · · 

Aan deze ar'tH~idersbeweging wordt in Januari 1946 een vrouwen
organisatie toegevoegd, de 'Rarisan '?.oeroeh Tf.Tenita Indonesia, die, 
aanvankelijk voortbordurend .o.p het Japanscha bouwschema, thans ~an 
de P.K,Io uit met cornrimnistisçhe beginselen wordt doordrenkt. Aller
wegen worden cursussen gehouden, waarbij een groote plaats wqrdt 
ingeruimd aan geromantiseerde lèvensb·eschrijvinf,'en .van Marx, 'Engels, 
Len in en _T)imi troff. "Sij de ontruiming van de Poreng-delta werd door 
de Nederlandscha troepen een groote hoeveelheid aan communistisch· 
propagandamateriaal aangetroffen, o.-a. pamfletten en levensgroote · 
portretten· van Lenin. De Chineesche journalist Li r.~in treft in een 
mil. i tair e legerplaats, dicht bij. het . pale i,s van. den ·president, 
{lroote olieverfschild er ij en van Lenin en S:tal in aan. 

In .Juli 1946 kw€111 het Concent ratie-Orgaan van 'den Indon.e si..
schen Arbeidersstrijd tot stand (B.K.P. B.I.) als overkappende cen
trale.-

Openlijk is er nog geen sprake van irwloed van de P.K.I..; 
toch werkt wel zeer illustreerend de bekendmaking van het hoofd
bestuur van Partai 13oeroeh Indonesia ·van Maart 19'46: 

"Hoe ook ·de or'ganisatie der repub1iel{ is - zelfs al· is zij zoo 
democratisch mogelijk - wanneer het eigendomsrecht op grond, 
fabrieken en bedrijven nog in individueele handen en het kapi
taal nog_ individueel bezit is, zal dit kapitaal de arbeid ers· 
geL:luis,terd houden in banden van slavernij •.. 
Wij arbeiders hebben de macht in handen &:enomen op de bedrij
ven, fabrieken en ond-ernening"en, die in het -bezit waren van 
het buitenlandsch kapitaal. Deze macht behoort in onze handen. 
Daaroms Indonesische arbeiders, vereenil?t U in de a::.,beidE::rs- · 
organisaties om de wereldbroederschap te verv<rerkelijken . .'' 

In het in Juni l94b uitgegeven strijdo:.'ogramma stelt de P."S.I. 
zich op den grondslag van het socialisme van Marx en Lenin. Haar 
strijdmethode zal zijn "de klassenstrijd langs revolutionnairen 
weg 11 {zie bijlage 2). 

Met een dergelijk programma, waaruit de ·geest van Soemantri 
spreekt, moest de, :?.B.I., zoo ze niet reeds een c::>mmunistische 
mantelorganisatiewas, vrij spoedig in het va~n'Jater der P.K.J. 
komen. In Mei 1946 werd de P. B.I. omgezet in de Gaboengan Sarekat 
Boeroeh Indonesia (GASBI), terwj,.j 1 in Augustus 1946 een federatie 
van landelijke arbeidersbonden werd opgericht in de G-aboen~an 
Boe!roeh Vertika-8.1. . 

11 In .November 1946 komt eindelijk de SOBSI tot stand, de Sarekat 
:- Oetnqem ·BoerOeh SeloerÓeh Indonesie., de groote fusie van arbeiders en l-'. ··trll~'li(llr1~e~tg1in2g5en0 ., 0w00elk1edthan1s ·~Bh tvakbverteenigingen orm:addt 1m1e~. eken. +ti 
, ,.. · .. 0\•.a~ v~n : • . . .. . . e. en. n e es uur namen onm~ e ~ J .. z~·~~ ng 
J.::'1 .. " · d~ -()~HI~~un·f'sten §!TI.ADif-1.!2 EN S .K. TRIMO~'RTI. Zeer reeent werd Setiadj ià 
~} · .... ·. :·~( . .:roer_zit~ei' .van· de Partai Boeroeh _Indonesia ..... . 
f~:, · .. · :f _,., .. ·. ·-· .· . Een 

~~ ' ~/ 
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Een geheel analoge ontwikkeling heeft ook de boerenorganisatie 
doorgemaakt, zooals zij thans culmineert in ''SARBOEPRI", d.i. 
Sareka t Boeroeh Perkaboe·nan Repoehlik Indones~a, onder voorzitter
schap van den hoo12:er reeds herhaaldelijk genoemden Drs.1.f,aroeto 
T)AROESHAN, ·ondervoorzitter van de communistische partij. Naast hem 
namen z i ttin::r- in het bestuur de communisten Coerdi an en Poejoeng 
Sal eh ....... . 

Ook hier nemen dus weer leiding de vertrouwde uitgezondenen der 
communistische partij, die, ·na aanvankelijke infi 1 tratie, het succes 
der organisatie voor zich opeischen, zoodra deze omvangrijk genoeg 
is cimhet te~ten welke reactie ook te kunnen opnanen. T.:loejoeng Saleh 
le~t een schaamteloaze beke-ntenis af in de "Bintang Merah" van 
4 April 1947: 

., 

"Jn de acht er ons 1 igg ende tij den heeft de ''partij'' hulp ver
leend aan de f!::Jbsi en de Bari san Tar.i Indonesia, doch dit ge
schiedde uitsluitend door het Centraal Comite P.K. I. en dit 
voorbeeld is niet door alle sectie- en ondersectie-comité's 
gevolgd. Alle partij leden moeten om zi eh heen zien naar het 
besta:w van rio12: niet in :~e-G orgmisatie opgenom,en arbeiders •. 
Bij het aantreffen daarvan moet men in sarnerrwerking met de 
plaatselijke afdeelingen der SOBSI tot 0'9richting van een or
ganisatie overgaan .... Prs.ctische hulp bij de uitvoering mC?et 
verleend 1A.Orden door de P.K.I.-sectie en onder-sectie-comite's ... 
De afdeel ing "Voorlichting" moet zoo mogelijk berusten bij een 
lid van de partij (P.K.I.) want als anderen de voorlichting 
verzorgen, valt het resultaat meestal tegen. 
. . . . . Zoo staat het ook met de boe ren-or gan i sa ti es. En dit te 
meer, ",.,ijl men in deze krin!?·en, reeds de S.T.I.I. (Sarikat Tani 
Tslam Indonesia) kent, welke voor het meerendeel bestaat uit 
mensahen met een bourge'ois-geest en geleid rordt door p:Jrsonen 
die verdeeldheid onder de tani' r-· willen' brengen." 

Eet bovenst.aande, een illustratie der communistische werk-' 
methoden, is wel een bevvijs, dat de groote organisaties als Sobsi 
en Sarboe pri, alsmede de boerenorganisaties in feite reeds onoffi-' 
cieele organen van de communistische partij c:ev.,orden zijn. Slechts 
vanuit dezen gezichtshoekwordt de houding der Sobsi tegenover 
art.l4 van Linggadjati duidelijk: zij volgde daarin getrouwelijk 
op het advies der P.K.I. 

Ook van internationaal standpunt bezien is de SOBSI een 
typi_sch communistische organisatie geworden, die zich moeite geeft 
buitenlandscha verbindingen te krijgen ~et uiterst links georiën
teerde groepeeringen. In Nederland vooral met de E.Y.C. en het 
N. Tr. ~r. , waarmede zoodanige overe enstenming schijnt te bestaan, dat 
gezamenlijke cone;ressen en dgl. in uitzicht gesteld werden, ook 
op oogen blikken, dat de geheele voorl ie htingsdi en st der. Repub.l iek 
heftig tegen N~derland e_n zijn bewoners te keer ging. 

De SOBSI heeft thans vertegenwoordigers in Amerika, Australië 
en Engeland en inspireert een in Londen door de "Dai ly ''Jorker" op 
groote schaal uitgegeven weekblad ter verspreiding in de Angel
saksische landen. 

"\Tan actueel int er esse is hierbij de Vereeniging van Arbeiders 
in de olie-industrie (Sarekat Boeroeh Minjak), aangesloten bij de 
SO'RSI. Op 11 April 194 7 uit zij haar verlangEm om vertegenwoordigers 
in de commissie ter uitvoering van art.l4 van Lingga.djati 'te hebben. · 

. In de leidin~ van den Dienst der Oliebedrijven dienen progres-· . 
sieve en revolutionnaire personen te zitten, terwijl de s. 'R.M. moet 
worden erkend als de eenige organisati,e van arbeiders in de ·olie-
::.nd ustri e, die het recht heeft om de arbeiders te vertegenwoordigen. 

On 18 ~ .. rei 1946 verklaart het hoo-fdbestuur der bij de SOBSI aan

. __gesloten 
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~Ol~rc•e:n ·""""'"'"·"""''"·. Jstiilcéràrbeiderecentrale) dat de 
''Jii:Vl'"''"!:.- ~.':L'?~:l'-',"~~~··""~·""'"'.,. ... p •• ,, .... .,.,.igd moeten "AAr den en dat. alle en · 

~:~ttr4M:··Y~~l!t-ë~ ifa:!levén ·kan aan va~ ra ·~rden. " 

·. Nä de.· ~l1!1~~~t>s:~~eJ~····· ~ T$1 Malaklca verklaarde de TRI geen be-
zwaar ~~·· . ..It~t. P& nuanceering We.s subtiel en de 
P~K. r. :tl.'ng... r Uiterst voorzicl'ltig te w.erk. Zij bee,on vooral 
t .• o.v. haar· l'eger.:.organlsatie9. e~ zeer omz-ichtige politiek 
te v.olgen. 

I 

!n Augustus 1946 werd een oongree d-er r.oode troepen (Lasjkar 
Merah) gehouden en een aantal richtlijnen gegeven voor de organisatie 
en de gedragingen dezer troepen. o •. a. werd ingesteld, in na'\0 lging 
van he·t Sov:j'e~t ... leger, een int:! ti tuut van pOlitieke officieren. Uit
drukkelijk werd verklaard, dat de Lasjkar Merah. geen afzonderlijke 
organisatie was~ maar me:t de ·communist·iSche partij 1. de P.K.I.., be
hoord·e samen te werken. Na deze v:oorb~r~idende maatrègelen k.-en thans 
àe Tentara Merah weer op strl;\at verschij,rlen •. 

De 'tSin Po" van 30 tTovember 1946 achrij ft ·in een~ reportag-e, 
over het republikeinsèhe· binnenland:. · 

uNe. .een lange periode van ondergrondsch werk beginnen de. roode 
troepen thans wed~r in verschillende groote steden te vers eh ij
nen. Hun invl.oed onder de arbeià,.ers en het gepeupel is wassende''. 

, En in de militaire rapporten wordt melding gemaakt, dat de 
Tentara Merah te Padang; Medan en· Sel:n.€irang weer ~ erschij!X aan de 
''frç)nten"~ · 

.. Dé verl;touding tot het officieele republikeinscha leger, de TRI, 
. is .be}.~ngwèkkend, omdat hier van republikeinscha zij .de de communis
.. tisohe iilf:[ltràtie-methade erkend en oogenschijnlijk op het h.oogste 
· n1V'~aü go er;lg~k eurd oord t. · 

. , ~·.a~~:g~\\'~steltJk c8lltihando van. Sumatra' s Westkust vraagt· op 
·, -l6 ·~~~..::k?4::6'·SQ~·c: i~l+chtingen .a.an de Djocja' se he regeering, omdat 
-~}:)~~~ :i~;;:.;\'d.a:t d$: P/K• !·•. infiltr~ert in het_ leger en· dat gecon
$,~t ·. \(li-~~.,.;·.da,:;t ve'1~ leden van de· Tentera Merah overgaan naàr 

. (te, .• "· a~.:,_t$. nl.et be,l(en<ï. of de hoogste .legerleiding te,genmaat-
:'r,.èt~: .. ~.,~n~·,:)~h . .'.ltt is zeel!, onwaarschijnlijk gezien het verloop 
,q~'~'Uttlträ;v·te ·o-p Java; waar zij ingeleid werd door morene en · 
tinátiê;ie:el~~ ~'t/eunverl·eeiling aan de rmr. . 

·ID·· ~Btn~afi is:&~';: nÊr mo.et eèn ondeelbare. eenheid bestaan tem 
· b·ehöe.v~è v.8,0: den strijd en de .positie van de .republiek; er :moet 
<' een .gezO'.tld. leger ziJn. Noodig zijn bij dragen en steun van a.llen 
. trO:br d.e .0 T.eontara Revolutie Naslonaln, d.i. de TRI". 

. :.!.·~.:.·.·.··. . Deze· st~u!r beteekent in werkelijkheid het begin van comrnunis-
ii · .. t.Js~~ Jnfi:ltr~tie ·in ·den op 4 Oct,1946 bij wet afgekondigden 
~. •. ~.. ··· ... ''1\T~t~;.onalen DePe~sieraad·", waarin de republiek poogt een eenheids:-. 
·~ . . '.OQmiUÜ1do.··i.n tè stellè.ti én de unificatie te Verwezenlijken van al,le 
~{. ·stfi~-~~liÏachten onde.r leiding van de TR.I. Dit alles geschiedt ondèr 

... ~et 'w,~:J,.Willend oog va.Q. d-e de facto ·repu·b1iek; Alimin· krijgt toegang 
>\ ·· · ~t..c(t .. a~ ~.a:zernes ·van de TR.I ·en ho\!dt er gëestdri ft i ge .. redevoering en, 

·.·;:.,jti.fWl:Jl, ·a!Xlt;rzljÇts de- republiék ztch niet onbetuigd laat in sympa,-
····~{it'~.,'*'b~tuig,i~en a.a:n tte t ad.r&s der Tentara Merah: op 22 Februari . 

,. '···· ,.;?Jb~~t 'fte. Roode•L"ege~-na·g ot'ï'icieel gevierd. De Minister van Jus ti ti~. 
·.~·~ .• ·•' ... · . · ~~l.m,&lilt. f),{tt :dè ges~hied~nis vàn het Russischè Roede Leger en 
~:~:,,,·~,:. >•·!\\.;". · : ~t!:ndo~~ia. Raj:ê ~rrd:t. to_t slot de. Inter:nationale g ezon~n. 
t~~"7-';~ ·~.' .. .tàl"·M~:rö",:verkl~.~-:tf·.;il) háe.r. eerátvolgende proclamatie,; dat 
''•;Y-' ".. ·.~·.:J,_tj, ·ce$1'~;; .. '!;tü~'tf~.,::b~t'é~ker.t in den revolutionnairen strijd, 

a .. \~.als ·tljd'e; ·rr wa:Pe11!ti·l~tand. een adempauze in revoluti or;t-
. }i~\~· -~l\~~n.~· ·cJr .. , · ·; · · · 

, '">~~L/.;.i :·. ·:.' r . 
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6.. C OMMUl'ttSME EN ISLAM. 
. .r 

In begip1lel heeft de Mà:~jo-emi zich héti~-g.:~!léD;!}l&t.<.:t:t~~n!s~ · 
verzet. ZiJ realiseert zich; _qat· de· handfl;fJlV:bjt --~Ji-·. ~f).· tl:ût~ge·:,:.·,JD.ar-. 
xtstisch geerfenteerde regeerfngsl eiqing- tcrr1r/tt•!J;'·~v~rh-,s~~~!i-8n 
invlo.ed van het éomtnuniSm.e moet leiden. e>-n.t•t~l~1d't~: i;\4t· wél~il• 
lende l;l.ouding van de regeerlng teg~_~er c\,$:-.:()()~~.t~ten •er+" door-n 
in het oog van de Masj oe~i en ziet ~eze ~~~r~.-~~c,p_.-1:~ ·-.P~;t,l_j_ met 
leede ?ogen~ de geperfect~~nneerde marxis~iso~ pro~~llnQ~ g~'Q;te .: 
vorder1.ngen maken, ook bl.J het meest wee.rstand.· biedéncl-é deel in _ 
de Islamitische· wereld, met ~e den midd~nstand 'v~ 14~the bedrij.fè
eigen~ren) han,delaren én derg.~- die~ juist .in .dQ.ri ·l.u(t-t~ 'tijd, on·
tevreden geworden door de economische politiek van Hatta, met toe-. 
nemende snelheid naar Uiterst 1 inks gaan af'gl•ijden. Iit Mohamedaan
sch e kringen wordt-· daarom met groote zorg de· Stemtllirtg gevolgd. onder 
de Dafoesijal en Achm~dijah. 

Onder aanvoering van Alimtn weer, wordt een slimme .en· elders 
reeds beproefde propaganda gevoerd tot ·in de kringen der islami
tische leiders;· het dorr~unisme is niet in strijd met de belangen 
van den Islam en overigens is elke ·godsdienstv:rijheid gewaarborgd. 

Het is Sl\ggestief voor he-; succes dezer propaganda, dat de 
wederopgerichte "Sarikat ,Islam", bedoeld als Islamitisch front 
tegen het oommunisme, weinig ·vs>ortgang maakt .. 

' 
7. CH~NEESCH COMMUNISME. INTERNATIONAAL VERBAND. 

Volgens· een rapport van 16 Maart 1946 zou de te Batavia ge
vestigde, communistisch geori enteerde MIN cmr TUNG- MES:, welke +n 
contact zo1J staan met de Tiong Hoa San Tong te Singapere onder 
leiding van n~. Kwa Tjoen Sioe contact onderhouden met de repu
blikeinscha regeering. Tèvens blijkt een streven aanw-ezig.om met 
alle Chineesche en Indonesische organisaties, welke met het póm-
mu:J.isme sympathiseeren, een coalitie te vormen. · 

Ook t~ Bandoeng, Sematang en Soerabaia verschijnen· (Dmmunis
tisch georienteerde Chineesche organisaties, die min ot' meer aan- . 
sluiting hebben met Indonesische communisten, zonder dat hèt echter, 
voor zoover bekend, tot een hechte aaneensluiting is gekomen. 

In het algemeen wordt d_e indruk· gevestigd,_ dat men in hoot'd~ 
zaak met een meer pia tonische steunverleening te maken heeft, met 
incidenteel bedekten steun aan ondergrondscha acties tegen de 
N~derlander~ .. In de :partijleid·~~ van.de Indonesische commun:is-_ 
t~sche partlJ zelf Zl. t slechts een Chl.n'ees, kameraad r.auw King Ho,· 
com.rnjssaris voor Oost-Jav·a. Wel zijn er aanwijzingen, dat chi·neesche 
communisten medewerking verleen en bij de contacten tussohen 
Indonesische communisten en _hun partijgangers in het buitenl'f:md, 
meer in het bij zonder met Si!l€apbre. · · 

Hiermede betreden wij dan het gebied, waarop de·P .. K:!., een 
enorme activitei't ontwJ..kkelt, met namè het internationale terrein. 
Indones ia, behoorend tot de "out er ·zone 11 van het Westersoh kap i-. 
talisme, heeft uitei-aard de volle aandacht der Mos'Kousche ·macht
heb~ers, wat overigens blijkt uit de ve~l vu:J.dige uit zendingen van ' 'i 

rad1.o-Moskou, gewijdaan den Indonesischen strijd. Hetvalt d~ar ... 
bij· op, b,oezeer daar gehamerd wordt op de voorbereiding van de.n 
3deri wel'eldoorlog, waarin de drie laat te im er:ialistis e_ .tna.óhten ' 
AlJlC rika. Eng:f3land ~_!L.Neder an .zu ·- en l'den we evaa · • n v 
v:erband wordt in sommige kringen e groo~ste betee en1.s gehecht -·- . _,· 
aan de ~eti.n:i~ieve terugkeer van A;IMIN, die na t~aalf jaar verb1ij~ :';~---
en oplelding 1.n Moskou een steeds 1.n oelangrijkheld groeiende · . i -1 , 
positie in de republiek inneemt. · · · · · i. ·-• 

Het f~it, d~t de ,g~heele communistische activiieit gericht 

\\Ol'dt 
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wotdt op verderliggende~ doÉüeinden dan het verkrijgen van sta&t.
kundige onafhankelijkhèid, kan niet genoeg .beklemtoond V\Orden. Zij 
streeft met duidelijke goedkèuring der hoogste republikeinsche 
gezagdragers naar de verwezenlijking van een sociälistische maat
schappij op marxistisch-leninistische grond slagen. 

Hierdoor wordt de strijd der Indonesi~rs op internationaal 
niveau genlaatst en bescliouwt men dezen strijd als onderdeel van 
dien van het werel~proletariaat. 

Dit bren?t met zich mede, dat deze strijd niet alleen tegen 
J\Tederland, den <1irecten "onderdru~ker" l is gericht, doch evenzeer 
tegen andere kapitalistische nachten, met name Engeland en de 
Vereenigde Sta ten van Noord-Amerika. 

Hoe zorgvuldig ook dikwijls getracht wordt, de houding tegen
over de Angelsaksische landen als een niet--vijandelijke te doen 
voorkomen, . zulks geschiedt alleen om opportunistische redenen. Men 
is thans nog niet zoo ver, dat rr..en. zich de weelde kan veroorloven 
rechtstreeks stelling tegenover beide genoemde .landen te nemr:n en 
ook de drin,gende behoefte aan kaoi taal maal;:t dit tot een absolute 
noodzakelijkheid. 

Dit· neemt echter niet weg, dat de ware bedoelingen steeds weer 
om den hoek komen kijken. · 

Zooals hierboven reeds werd medegedeeld, bevatte. een door den 
23sten Tndian -:_' ~vision aangetroffen doeurnent reeds een voor .Java 
bestemd communistisch program voor den 3den wereldoorlog; waarin de 
laatste drie imperi-alistische machten, ~ngeland, fl.m:erika 'en Neder-· 
land zullen worden weggevaagd. Tot de opdrachten, welke Al.imin. 
gedurende zijn twee bezoeken aan .Java voor de coP.lillunisten hier te 
la.nde meebracht, behoorde o.mc de aanzegging, zich van po~itieke 
activiteit tegen de Geallieerden te onthouden "vool' zoo lang de 
oorlog duurde". 

Dat deze.meer int-ernationale tendenz niet alleen bij do zich 
openlijk als zoodanig uitgevende communisten voorkomt, blijkt o.m. 
uit de woorden van denvice-president der republiek, Moh,Hatt'a 5 

welke de arbeiders iri. de landbouw-industrie medio Februari 1947 
tijdens een confere'1tie toeriep, dat het arbeidersvraagstuk niet 
zou worden opgelost door enkel en alleen bereiKen ven de staatkun
dige vrijheid. De strijd zou steeds voortduren t,n deel uitmaKen van 
den strijd tusschen arbeiders en kapitalisten in de interr.etionale 
wereld. •roordat het internationale kapitaa, geheel was uitgeroeid, 
zou men immers, al mocht er .dan ook staatk:undige onafhankelijkheid 
bestaan, de economische vrijheid nog niet bereikt hebben. Men zal 
bij Hatta, in zijn vooroorlogsche jaren zeer nauw gelieerd met de 
communist'en en in 1927 zelfs con.c.;reslid van de te Brussel gehouden 
conferentie vari de Liga tegen Koloniale onderdrukking 5 een corn.rnt:nis
tische mantel-organisatie, steeds weer in deze richting gaande uit
la tingen waarnemen. Alhqewel openlijk niet tot de communistische 
partij behoorend, zoo is deze figuur ongetwijfeld een domineerende 
factor in de komende ontwikkelingen, waarbij de t:: pis c h corr.Jî"uni s
tisc.he werkwij ze opvalt, dat hij~ na tot een of ender den stoot te 
hebben gegeven, zich op den achtergrond terugtrekt, om achter de 
schermen.verder van advies te dienen. 

, Op 16 Januari 1947 zegt Aliinin in e~n tot de reserve-offi eieren 
van het republikeinsche leger gehouden redevoerin€, dat de toe stand 
crit ieker is dan oo i·t, ona fha nkelij k. van het al dan niet aannenien 
van het Indonesisch-Nederlandsch accoord. Indonesia stond thans 
niet al·leen tegenover het imperialist i se he Nederland, doch even zeRr 
tegenover Engeland en Amerika . 

De Nederlandsche soldaten waren slechts huurlingen van deze 
impe:::-ialisten, · 
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De "Bintang Merah11 van 1 .Januari .1947 tre~rt .nog k:rtlee.er van-le~~-•. 

In een artikel, getiteld "De derde wereldoorlog zal .spoedig losbrelç~r::t'r:
wordt Amen ka er van beschuldigd, van Japan en China twee steunpu~.~;m · 
te maken voor een aanval op Sovjet-Rusland. Geconcludeerd wó:rd·t·,._ da:t 
dientent;evol'ge de derde l"ereldporloc voor :de ·deur staat·,waarin e cht·er ·· · 
dë arbeiders en; de boeren der geheele wereld 9nê!er commun:l;sti$che · · . 

. leiding de economische en politieke vrijheid aan de WE}:J:eld zullen' 
brengen. . 

In het nummer van 1 December1946 had hetzelföe blad ·het 
Amerikaanscha imperialisme reeds een bedreiging vo.or de w,ereld genoemd 
en beweerd t dat Amerika en Engeland bez:ic waren de monopolü;tische · 
samenwerl~ing, welke voor den: oorloc reeds 'bestond tusschen deze landen .. 
en Duitschland· en Japan, te doen herleven. Gev1ezen werd hierbij o.a. 
op de connecties tusschen het Amerikaanscha kapitaal en de 
I • G. -Fa rb·eilindust._ri.e . ·· ~ · 

·Het idee vàn àen derden wereldoorlog blijft de commuiüstische 
gemoederen maar bezig houden, qok tegenover het leger, dat. v~n · 
Alimin moet aanhooren, det deze oorlog ongetwijfeld zal uitbreken, 
met als resultaat .de vernieticing van het wel~eldkapi talis~e-. 

. ' 

In de 11 13intanr; Merah11 van 1 en 1 5 ]1ebruari 1947 VlOrden de 
Vereenigde Staten van liioord-Arnerika wederom voorgeeteld als "Promotor 
van het wereldkapitalisme". 

Met het bovep.staande is n.h.v;, op vold 'ende duidelijke. wijze 
. aangetoond,. dat de principieele, anti-kapitalistische gezindheid . .; ~h 
··ook openlijk tegen Enc;eland en Amerika r;aat richten alle .. bewerinc;e):l 
ten spijt, dat, d.e republielc geen communistische :richting irislaat. , : · 

,Rechtstreeks.che contacten met Moskou zijn niet aan ttl to.onen,. '·.' >~ 
ten2i.j dan in de instructi'e.s, welke Ali,.,.lin meebracht •. Elt is tot't19g·,. ·•·· 
toe geen b~.vestiging gevonden voor het gerucht., dat een derg(l~ijk. · · .. 
contact zou bestaan via den Chineeschen arts Dr.KJlA. ·Wel tsij~ ·~r.:.'·t.al-:-·,_· .... 
rijke a~nwijzins~n·, .dat- het hoofdkwartier der-p,X,I. öp Java via ~~'tr~ 
en .Sing~po:re in. ve.rbinding staat, dat dan voor de verdel:'e' rel~ye-er~·J-_ · .•. · 
met het buiteilland zorg draagt, · · ·;· .. ,. · . ·, 

·. ·Het middelpunt te Singapore ligt via de General. $abour Un.ion .· . '· 
(GI.L.U.) onder supervisie van de Malay Communist Part:f .. De G.t. ti. ~taat·: · 
rechtstreeks ·ir,l verbinding met de 11 Malayan Nationalist ~rty1 ,en ·me~ ·• ., · · ... · .. 
de "Penbantoe Indones ia Merdeka"; beide communistische contaotlichame.n··:.':•' -:~ 
der Indonesische republiek. · · ., · >< ::\· .· .-

.. · ·-~·.· 
~) "'1'· '·. 

. . .. Een. zeer belangrijke rol SpE)elt h~erin de leider der M9·làY<t:p;',2 , .•• · ;. ~·:_··_, 
.Nat~onal~st ;t'arty, Dr .BOERHANOEDJJIN-, d~e volgens de 11flalaya-n Da:tly·:.Ji~weyl~:'· 

· zal aang~wezep- worden als _hoofd v~.? ee~~conoi:nische d~l.eeiatie·.na~.:.:·<. · ;·. <i':-. 
Indonesia , .. en in· e·en· groote proclamatie. onlangs .nag de- aan-s:p:...:tlti'i'(g va~·t/:·,.,· ·. 
Mä!a:Kka Jieeft geë~scht in een grodte federatie van .. Irido_nesisè:Ia:~.'~bf: Z:~iq·..;·~ 

· Aziatische republieken.· Boerha.noeddin staat in nauw conta.ct' me·~ d.en ·, .... ·. <~ .' 
. ·communi~?t :MOCHTAROEDIN~ ·die. 15 jaar· in Rusland vert~fde·· en. ;à.ldà~~·· · .:\; .· 

.ople-id.ing àlS' Bovjet•agent ontving .• Aan boord van een doo:t ··de' ;N~èter.·l:.· a.n~a-·.,:;; 
.. sclre marine. naF>r s:ema,rang- opgebracht ·vaartuig • werd .. een brief ~a~~ . 
. . · fe.n., 'Van.'!>_r.~~er.nan()edd-in ·aan ~0ABDJONO, den _voorzittel\ der c:Q~~·~:-:;/ .. 
t1sqh~. partliJ. . . . . I ·.· , . . . . " .. .· · ... ·. 

. . . . ' . . 'I -~ . ' . . 

.. ne ~~tdere .. : verbindingen liep~nt voor . zoover bekend, tot n 
over SbárisA..a.i na.~r IfloskoU.· en via het schèe)sve;r.ke.e:r tu:sschen 
qliek ':én'·A~strBlië naar ·,de Iildoiü~sisohe :en' A'tl.strali.sche c"'.."'""-,.h· '\of·~·""·c•'tli 
in Sydney;· Behalve bu:tten-lah.(f~.ëbe beinvloe;(l.~g yan···d~ comtn'lin 
beweg:!Jlg vanuit Malakkä:wêra~n:l-: 'voor, kort '.aanw·ijziftg~ri ·. ' 
er COD.·táqten 'bestaan van ·d:è AustraliSche C:ommuni.st-;tache PBT:t 
en.~~ P.K.:t .~leiq.ers ·op:: S~ä~ra·• Zpowel de ',tè-1'0~· dé :Xo·~: . 

. Tl:~) ·verschij,!À~n.de ·"Qetde-3~#' Stimatra11 a:l,.s~ àê ~~s~().êl,be_h.·I\ler.nl:n_ r-a'~ 
, ui:t~~a~v~n· t,é ~~i;Jàn,g·~5:~ri.y.$'±':, ·~w:aakten hi:e,:r::v.a:P 'Bi~l~-~~·· :rri .·· .. t:·.·i'!! ·~t. ~~~~r;· 
···zij :~qg ·melding ge~akt :vaxLnett:eit; i:iàt Au.$tialis.êî:te o·fticiél?eh.: 
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van ~. war Graves Units Co .. a. te Ambon)' wier communistische gesind
héid bekend is, f'üri$èèrdèn als adviseurs ,der Sobsi-leiding. 

De uit. Australië gerepatzieerde :rndonesié"rs zijn drae;ers van .. 
brieven de.r Australi~che socialistische -partij en wornen bij hun aan
komst in Indonèsië door Soeka:rno en Hatta officiee.l aangemoedigd niet 
te versaeen in den Jgoeden geest, well~e zij in Australië betoonden. 

Verder verdienen in iloo.::_,e mate de· aandacht de contacten met 
Nederland, niet alle en via de ui;t Nederland terur:;lr::eerenc'e Indonesièrs, 
doch oolc vanwege het rechtstreekscha contact met de C .P.N. in Nede::cland, 
welke op haar beurt instructies uit Mór.kou. ontvanc;t net bet:relclcinc; tot 
~e in Indo~esiä te volgen sedra~slijn, 

Uit de talrijke,· Ruslànd vm:heerlijkende rec1evoerin,::en en ui tlatin
ge;n, · zoowel van communisten (als Alimin} ·als van rege.=rin_::spersonen, 
V'Hieron0.er zich Soekarno en G.sni in den laatsten tijd ten zeerste on(~e:r
scheiden, ,blijkt .een op :auslanç~ c;eorienteercle r::esteshou.dirtc,, wellee 
alle aandacht v.erd1ent. Opmerkelijk is ook de concordantie, .welke vecJ aJ ·. 
'blijkt tusschen de redevoerü:.:gen en de daeri.n verkondit;de "o:pva·ttini~·~n 
van .A.limin: en hotr;een radio-I:Ios1wu ui tzer:1àt. Een en ander bleek o .lil. 
ov~rt~igend uit hetge~n Alinin ten opzichte van art.14 van de basi~-
ov .. reenkomst' van Linggadjat:iJ inzalr.o de teT"J.gfnve der bu.i tr. c.landsche e i,"';er
do.runon. opme.rkte, hetgeen ~~oordelijk hetzelfde was al~ '.'lat radio-}1os1coU
over dezematerJ.e verkond.J.gde. 

8. ·HE~ COMMUNIS:ME OP SUlVlATRA. 

. Uit' -\7-erschillend6 berichtr:;n moet afeeleid wor<3.en, dat voo!al ·in 
Atjeh, Sumatra 1 s _oostkust· en Sumatra Is 'i'! estkust een intensiev~ communis
tische activiteit wordt ·ontplooid en wel onà2r leièing van notoire 
communisten· uit de periode van 1926. Uit den vloed van gegevens welke 
in diverse.rapporten vereenigd werden lichten wij slechts enkele voor
beelden, aangevuld door,'langs ·ande~ 1:'1e.cen verkreecn eieen inlichtingen. 

. . . Vole:ens een artï1,)!el van den de Nederlander~ weini;; f;bedgezinden 
.Au,?i"tralischen jouznalist Jenltins in de te Sin:::apore verschijnende . 

. ' 11 Suilday_T:Lm~.s" ,(27 Oo;t .• 1.946.) is het comwunisme over .r;.eheel Sumatra ver-
.• ·.~reid.,• ~·~*j,,,o~st~t~~.~de, d~t."soinmiGe. van de- Sumatraansche republi-
·. ·.1te~$',<lfi'-'<l~·d~ï's-~e~ ... ~ oedi·e te:ruc-,keèr van de nede:-..~landers wenschelijk 

· at>l\t·ten{ ···.· .. <ZiJ è•en .ca a.s ro:P a e OITID]_ezwaai naar het cornmunisrae 
. , Vl"~e.eû~nr·-~iexr·er ~ec:atf o~vere.enh:oms=t 1; ot_ s!?n.~:_1comt". 

;, :)·· ... ':.su-&~~~\ie:f z~ ·±rt··\iit. opzi.cht de mis·sieve· van den c_-ouv~llleu:· van 
· Sulll!:i:t.ra ·19 Oot .194.6), w?arui t blijlet, dat de P .K. I·. óp Sumatra 1 s ·,;est
}}$:st een reVolutie ~OU .willen becinnen, en de Mede dee linc: van het · 

, .. 'S'Uiljatra~cornmandement der TRI ( 16 Oct. 1 946) : 

U])~· communistische partij :heeÎt het plan ontvvorp-:n om een 
re:yolutie te ontlcetene·n" • 

De. ~angekonàiede ·rt:bellies Zi. jn inderdaëd gepleegd te Painan (begin 
Sep'témbè.t) en te Taroét.oen:g. Ilet bericht,. alsof de TRI deze opstanden 

· ; >ze}u. .. onàeJ;di:ukt hebben; .vrörclt teniet gedaan qoor de aankonrlicing dat 
'~·.<~~.gn: .• g~:ärreste8rde le i~e.nde. -Ç0!1illlunisten thans benoemd worden in diverse 

i · ,_'· ::·r ó_vsrnc'id·~functies, - W.;iart'e:{t€n. :o.a. dbor öe r.Ias joe mi werd c;eprotesteerè. • 
.i,~ • •• ,. ' '• ·, -· • • ' 

: . . '·.·-:-\·<·/··:_i:(.· . .::. .. ··, 
tine;,.$:;1\.::-'d~.;;~~~X't·ai Kommoenis Indonesia-Sumatra onder 

Vifj'i'tu:i!..'!!!enu.. .. }..~±4in~:.Y'?:Th;;~f!:BD:UL ,KARIM is 1:'2sch~ed op· ix:stigatie va~ 
. ttava, ~n; het::J<~:i.~f~t zonder betéeken1s, dat .·ln de republJ.-

,......,.. .. "'··"' r;i'nc~~conunil!!'S.;J;~~ (Oetoesan Pennerintah Indonesia ke Andalas), 
. . t:ra. gezQ!i'fi~~:'\"J'erO. in 1945, e ~n groot aantal eernrmmisten 
.·die vo:o~zïeti·'-;Wá::re.n·van instructies en communistisch -

B~~~~:.-ma'té;riaél:r~;.ÓG~·:'n~dcl.cn zij uitgewerkte plannen bij zich voor. 
~:~~·~~e:,· V'al1· ;va:aj~S'T- :~~r?~-: •. 

I 
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Vole;ens een door Nefis hoog,gevalueerd bericht rou~en zij hun_ 
instructies ontvangen van den op I.lalakka opere·e·reriden Mohamed Samin 
Taib, wiens communistische activitë.it op Sumatra reeds dateert van 
1932, toen hij van een tw2ejarigen cursus in sociale politiek uit 
Nos1:ou was te::uzceke ercl. De ze H.S .Taib staat in verbinding me·t den 
com:.~unistis.chen voorzi ttc:r der .Mc,layan Nationalist Party te Sïngapore 1 

Dr. Boerhanceddin.· 

Meer bijro naerheden dan het veelvuldit; voorkomen van hamer en 
sikkel-emblemen in de lcamponr,s zijn slecl1ts bekent over Sumatra 's 
'.·restkust, waar afdeelJinzen vEm de P.K.I., veelal .aanc;eduid met dennaar:: 
van secties, werk7,a8m zijn te Fort de Koel{, Padane;, Padang Pandjang; 
Solok, Siloenkang, Sawanloentoe, Sidjoengdjoeng, Tendjoeng Ampaloe, 
Pajacombo eh Painan. Van de sectie Fort de Koek is bekendf dat ze ~og 
een 5-tal onderafdeelineen hé'2ft, aangeduid met den naam 1 r~ssort'! o 

Oolc afdeelineen van het Iloode J,e eer, Cl.e Tentara Merah Indone sia 
bestaan op alle genoemde plaats!::n, die te.zamen tv1ee regimenten zoude:q 
vormen, zonder dat echter de totaalsterkte beleend is. Uit·Pajacombo 
wordt ool:: het bestaan van ee,n Polisi Tentara Merah bericht, die mili-
taire politiediènsten ~errichto · · 

Op 10 November 1 946 -vverd te Siloengang ( Sawahloentoe) een gedenk
teel~cn opgericht te:L herinnerins aan den communistischen opstand van 
1926 1 waarbij ABDUL KARIM den ee:L~sten steen legde. Aanwezig waren daar
bij beleende c·o:rmmn~steï1'üi t 1926, o oa. de te :~,ep.wóorO ige leidende figu-· 
ren Batoeah, l1tr. Loeat Siregai en· Soetan Said Ali. In verband met deze 

.. herdent:inc •:rerd te Fort de Koek gedurende vijf dagen een communistisch 
conc-:·es cehouàcn voor r.eh·.:c=l su"1atra, bij welker op2ning republikeinschc 
reeeering, lec:er en partijèn o~iie"ieel vertegenwoorr-~igd waren •. 

Opmerkenswaar~li[; is, ä st \'·aa :c teT Sumatra 1 s Oostkust de comnunis
ti~che activiteit van den ze0~ energieken,· thsns tot dedel~ceerde bij 
het K.r: .I .P. 'te :Djocja · a:fcevaardicden Abc1ul Ka:~im tot e2n int~nsieven · 
cellenbouw in de omgevinc v2.n Pangkalan I3randan en r:eda!f Geleiel heeft, 
de centrale comi te 1 s oolc vc rteger1.woordie;ingen onvatten van Partai · 
Sosialis ~n Volksfrcnt. Het is waDrschijnlijl~ dat deze partijen volkomer· 
in comi~unistisch vaarwater zijn terechtgekomen. Daarop wijst ook de ve:-c
klaring van Gani te Fort de I:oclc op 17 Auc:ustus 1946, den herdenlcings
dac der Republie:!-::, · èat 11 Ruslond met zijn gf~centralisesrde derr.ocratie 
d,~ beste vo:r:-1 van bestuur - ook voor Indonesia - is. 

·In h2t I:inangkabausche rec;ee rde e enigen tijd een co:nmunisiJisch 
, bataljon, r;e "':Ceral~' of Ta::ceh .(kern), het zgn. Dqodenbataljon dat vol
eens in b~ slé• [genomen doèt.:r:V::!nt2n Vel"antwoorde lijk ZOU zL jn VOOT Ver ... 
s clülle nrle éJ anvallen op geellieerde troepen en convooien. ·Het werd ·later 
om; bonden, l:: och de r!lansc'·:.arj)en vo:nnden d.ao:cna de 11 Sarikat. Penggempoer 
Istimewa;1

, c';2t thans noc in c~e omz~evinc; van Padang ageert. ·· 

T:.mslot·~~ zij hier volle~} ic,hé idshéü ve nog geE1emoreerd da 
PO:SSA- revoiutie in {loord A tjeh, die voo::cal tegen '1bezittenden" onder 
het ei3en volk cericht was en waarbij. het gepeup-81 van den lcampong er 
in ceslaJgd is alle ho~·fden op weinig uitm nderin;~::::n na -q_it ·te 
moorden, ll2t is we inip_ aanneme lijk '-'at de lca~npong 7.ii eh te gen den 

. oeloebalan,:; verzet zou hebben als hier niet een slimme propaganda de 
:nisle Jde c;ecsten tot è~rt;e li j:.ce a ct ie ha à. a 2ne;eze·t. De Poesa-revolt).tie, 
cloor de rep1blH::e insche leiders voor ze stel~~ als de : ro ote sociale 
omw:~nteling op Sumatra is van cor,r1v.nistisch r'la&lcsel en aè.emt den 
typischen "verrili::t~sge2st 11 van .slle bolschewistische agitatie~ 

heden 
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heden niet veel gebleken is, moet hier volledigheidshalve melding worden 
gemaakt ·v?.n den Chinees Tan Teh Goan, die propagapcJ.ist van de P. K. I. 
onder de Chinee:zen is~ In recenter dagen komen veelvuldige berichten 
binnen over buitenlandsche beinvloeding via Chine-esèhe communisten op 
J.lalakka. Uit het Nefis-rapport No. 45 copie-eren "':i.j ongev;i jzigd: 

Dé Chineeschc communistische mantelorganj.sa.tie is de 'CHINA . .., -
DE~;lOCRATIC LEAGUE, te I<IEDAN officieel opgericht op 1.2 Juni' 1946 
die via SINGAPORE )lauwe contacten onderhoudt met het interna
tionale communisme~ Deze liga vE:rkrijgt hoe langer hoe meer 
invloed en b8gint zich langzamerhand te ontvlikkelen tot een 
organisatie, diu leiding geeft am{ en bemoeienis heeft met ver
schill~ride Chin~esche vak- eri arbaidersvereenigingen. Er bestaat 
voorts sam<:onwerking tusschen deze organisatie en de CHINZSZ .OVER
SEAS G:.::NERAL. ASSOCIATION te }1EDAN en beide vereenigingen hebben 
contact. rr1et éie .CHINA DZl-IOCRATIC LEAGUE te SINGAPO::tE. D;::: CHINA 
DEHOCl\ATIC LEAÓUE gaf wee:r ·de s.toot tot de oprichtin9 in r:IED.h.N ~ 
in November 1946. van de SU TU!-IG KONG LOrJG LIEN HOI ~Algemeene 
Associatie van Lándbouwers en Arbeiders), die de bestrijding 
van het kapit;llisne in haar banier heeft geschreven. Eet zou in 
àit verband te ver voeren do talrijke draden te ontwP·-ren, d.i.e 
de genoemde organisaties-verbinden met tal van -andere op f;-Jf,_LAYA 
(de Wi.Li', YAN CO: JiUNIST PARTY; de ïiiALAY DZFiOC:l.ATIC L~AGUE, dè · 
FRI~NDS OF INDONES IA SOCIETY, de G:CH~~HAL LABOUR UIUON, de r~L.LAY 
NATIONALIST PARTY) j n~et het orgaan de DEbîOCR;i.TIC DAILY te T:JEDAN, 

.met organisaties voor den wapen- en uniform-smokkelhandel 
tu._sschen [,·rt-.LAI\J:A en SU!viATRA. Volsta<m moge worden met te vermelden 
dat er levendige contactên bestaan, tusschen verschillende· Chi
neesche oi~ganisaties op Malalcl:a en Sumatra, speciaal S.O.IC en 
in mindere mate PALEI,ïBANG, en dat alle zich als hun voornàamste 
dan\\ el als een hunner voornaé.<mste doeleinden bei ivercn -:;teun t8 
verlelmen aan de Indonesische onafhankt:ólijkheidsb~-:-ieging in dén 
een of· é!.nderen vorm, met min of meer duidelijken communistischen 
inslag. Van belang· is voorts nog te .vermelden, dat ·tal van jeugd
organisäties ter S.O.K. zich in Januari 1946 aansloten tot de 
JEUGDFEDERATIE VAN DE,. OOSTKUST VXN SUI'J\ TTIA,. v.1clkt.: een intensieve 
propaganda vo&rt t&gen het fascisme in El'JGZL'.ND e·n ;\IIERII::~, dat op 
een derden wereldoorlog aanstuurt en voor de vorming van een inter
nationaal democratisch eenhc". dsfront samengesteld uit ·de 
U.S~S.R. landen met een volksregeering, v~edelievende Blementen 
oncle-r de arbeidersrna :osa in kapitalistische l2nden en c1e volke::1 
in koloniijn·.en· semi-koloni~n. 

Eet indririge.n vén du conu:~unistische· ~:.:lunentc;n bepurkt<J ?.ich 8Vt::i1-
wel niet tot dr:: JeugdfGderatie m<;;t haÉ:r afd::.-~lin~~er: en c!.t: SUl,::c~Tn.',
afdeeling vc:n de DEI,IOCR;'.TISCHZ LIG.h met h::ar ondc:rLfdLclingc;n. Ook 
in de CHUNG HUA CUUNG HUI (de ChiriL8sch0 Alg~cieLn~ Vereenigingen) 
hebben zij v.J.sten voet wet~n t~;; krijg~n. Op t.:nkcle pla2ts~n ont
stond .::en scheiding tusschen communistische en !liet-communistisch<:o 
lt::dcn in deze ·veree:;niging. R<.::cèi.s in den a.:mhcf \·h.rd opz::~.-m.c;rkt, dat 
er ook samcnwGrking -is gesignaL.:erd tusschün d.:; Chinl>.:;sche comau
nisten E.::n communistische. groGnen van ande-re lnnda2rè.0n, de 1 !'1ei 
sr.menkomst v·.:m CHINE.2SCHE, INDON'ESISCHf~ en INDIS·~H::.: ,J_r.oc-icl~;;rs in 
BINDJEI ondl::lr leiding van den Voorzitte·r vDn dt: Vt::n.:0niging van 
Cl-IIN2..l'.:SCHE VAK-".RBEID:;.;;Rs, is hierv&n u0n voo'rb.::~::: ld. 0~::..n onder voor
be(,;ld is de oprichting te BIEDJET van ~i:.;n 2fdG·~}_ing van de 
LEï:B.iGA i;)EI·IOKR;',SI BAR OE PEHGED11.. SOEl·l:, TR~., bv stncncle uit CHHJZESCEE, 
JNDOiffiSISCHB en VOOR-INDISCHE pcmocda 1 s. Hot ccntr<:.lc bt; stuur van 
de NIE\5\{2 DEMOCRi\TISCHE BOND z.:~tE::;lt ti.:l_Mcdo.n. 

Ook in de Residentie RlOUU, t:~;;;. SülL..,TRAYS '-I:GST(~lJST, in de Rl>sidén
tie p"·lLEr/IB"'tNG en ih andere r.:obie;:den ven sur.·::.TR., wordt onder de 
Chincezen .communistische, propt'.gando gevoerd, .:1etzij door Chineesche 
vakvcreenigingen en t:..nd8re orf-~anisati0s in c1c gebiGdûn z·::.lf ~ hetzij 
docir middel van gemengde. organisoties Véln I<~-.L~l(KA uit. 
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Voor P;\LEl-IB:JJG werd de PZRKOENPOEL.\N K..OEr•1 T:.NI TIONGHOA ( P. K. T-T- ) 
met rechtstreeksche verbindingen met· SING:nPORE steeds' al de meest 
militante communistische ngitatiC::; genoemd, die snmenwerkte·met den 
Indonesischen· landbom·:ersbond ( P. K. T. ) en d~i,; INDONESISCHE terre1,lr
org~nisotie P.B.H.i. 

! . . 

9. CONCLUSIE_?~ 

Bezien w~J alle hierboven aongegE;ven f~itelijkheden, dnn blijkt 1 

dat de officieele, goed· georganiseerd.:; en met bui tunlnndsche comrimnist,.: 
in verbinding,stoande P.K.I. een.enormu activiteit ontwikkelt, die op 
zijn zachts-~ gezc·::_:d met. ii;l.St(..mmend.a syrapnthie door de hoogste reget::ring_s 
leiders gevolgd v.;ordt. Inziend C:"" noodzazk vnn internutionale erkenni..:L_! 
der Republiek voor aleer de communistische maatschappij kan georganis.::l;: 
wor~0nj camoufleert zij haar bedo0lingen onder het ~~rdeka-etiket en 
volgt daarbij de methode dl!' infiltrnti0, die hieruit bestant; dat ove:ra 
somem;erking vv-ordt nagestreefd met linkschû ~~roGpt:t;ringen in zgn. volks--
fronten, vmc.rin spoedig door d~;; communistische specialistbn de leidins 
\·mrdt overgenomen. paé'rbuiten vo8rt,- de P.K.I. een enor;r,e propag2.ndn, · 
gedeeltelijk m;at bEohulp vnn mantelorg2.niscties, on hot groote succes,. 
d.::t zij hierbij oogst,. wordt zichtb.::.é!r door de rëpubli8k toegejuicht. 

De aandacht dient in d.e allere8rste pla<ts uit te gacn n-:'D:c de 
do8lstblling~:m d8r P. K. I., diE:; veel v0rder reiken dan het verkrijgen. 
v.:c.n on.::fh.:::nkulijkheid, maex:_ _z.et::r q_G"~s.t.._f_,_e.rtc.~~- .~"-'_q}"_qen 9P d_e .. ..Y.~T.\\"_e_zep..::. 
!-.t5l<_i.n.&_Ys~S~~o.9l:~tL~~ .. i.s_ç_he rr~_'?-_~~.ç_h_appij._op_n~Cll"~_i_s!-_i.s_çp_-_l_e_n_i_n;ï.st.i_:_ · 
_schen nondslag.l'bde door den greoten omvr;ng en het quidelijke succes, 
~!.~J~_d_~s.Q_mmu;r:J.__i_s_t_i_ëch~. _p_..r.__o__P.agang§.. E?!l. g_rg;Q~i-~_pti_~ _b!?ltD< ld_8J~.~ . 
z~!}~nd~esi§~-h~_l1_e;:rdel<_s._.;..b..§~eg_iJ:lf. gJL__;Lnt~rpatJp_~~.§): n_i ve_~~. ~~.§E,_~t 
en moet dan· ook beschou'\!Jd '<'iOrden als een integreerend dnderdeel van d..:;r_ 
-cç)Irn~ni_s:t j._s_ç}l~n _jt"rt.-ift-~y]l_n.= he·~~~~~r-~_l__d_i)r(_)]-'~ t~.rJ.a:a.i·.- ... ·· · --:---:--·---·-- ·---· 

. De Russische "ve!Jli,etigingsa-lust, zoo~eer .strookex;d met d~:;n_ 
typlschen rampok-aanleg van grootere bevolk~n;sgroepen 1~ het geb1ed 
der republiek, wordt door de communistische propaganda overgebrDcht 
naar·ctc laagste klassen, va~k georganis~erd in Lasjkar Rn'jat of 
To:r:1tara }:ernh 1 en vormt dan, ven economisch standpunt bezien, h~t 
r.rootste gGvo·ar, dat in deze landen dreigt. T8genover dit soort· 
;1Kapit.:::él::...-v(_;rnie:tiging;1 1-;:o.n, in h~;;;;t vlestbrscre pelang, alleen geplaatst 
worden snel ingrij~en. 
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Bi.jlage l. 

Grondslag en Strijdprogramma der P. i'~. I. zooals vast~e::;te;lci 

Q.P._ de Conferentie te Solo van 28 __ f:_c_r_i_l_:-_.:_l_S!46 .. 

1. De huidige maats~happij is 8en kapitalistische sa~enleving 
welke het; toppunt heeft bereikt, n.l. het monopolie van het 
kapitaal in ~2n vorm van financicerend kapitaal, d.i. h~t 
samengaan van bank- en industri0kapitaal. -Deze hooge kapi
talistische vlucht kan de politieke- 0n ~~onQmische ver
waFring, :ZoomL:d•.:: den klass8strijd nit;t t"mi•. t doen., doch 
vere~nvoudi~t on ver~ch~rpt dezen. 

2, De leerstc:ll ingen van !··T<':.rx '-'n L<.;nin l~;c;rcn ons, dat veiligh<::ic; 
en vrcd .. , op dcz....:. v-kr;.;;ld k·1n vwrd-.::n vcrkrcgGn all~o::-::n door vcr
ni0tiging va~ hLt kapitalisme doo~ midd~l van o~n prol~tarisch~. 
r;_volutic. 
De F'. F, I. is ..:L;n p.CJ.rtij cLr arb;;id<:rskaste, di,:; de h;,;r
ste;llingcn V'lii ".:ir:z . ..:n L._nin lls richtsno,_;;r .:1anm:omt: bij het 
b~palen van d~ politi~k worden in all0 aangcl0gcnheden de 
belangen d~r arbLidwrskastu vooropg._;;stold. 

) • De; P. K. I. stGl t zich L.n do(;l een so'Cialistischl;! maatsch2ppij 
te scheppL:n, nl. c~n vorm ~an s3menl....:ving, wuarin·allc pro
ciucticmidd~lcn aan d~ maatschappij behaoren 2n t~n di~nst~ 
vo.n de ::1natschanpij worden anngcwond. 

· 4. Hst Socialisme kan door cGn kleine gro0p nh.t ·1an c .. ::n grootc 
groep worden opg~drongen. Hdt is uun buwLging in h8t b2l3ng 
van de mc~rd_rheid des volks en ~ij ~al vurwuzunlijkt·~ordcn 
w3.nn20r d0 metvrderhcid dus volks zulks ,,isc;:ht. 
Daarom is het Socialisme inrl :rd~ad dumoc~atisch. 

5. '!kt sccialistisch~ dot::l d-....r 'Jrb.dd"r·sbçv:::;!in.: kan sLechts 
worden vcrw;;:;zcnlijkt door d.: nrb...:idersk.;.stu zoo te; organi
scurcn en op te vo~den, dat zij '--un wordt met and~re ui~ge
~ogen bevolkingsgroepen - du bour~n on d~ midd~nstandsgroep -
Een dorgelijke organisatie is z~er b~langrijk om de politiek 
der exploiteerende mindurh~id te vornictig0n en om het lot 
van het volk door oen d~mocratische mcerd~rhaid te lat~n be
slissen. De 6r~anis4ti0 ~n opvoeding van de mcissa kan slechts 
geschieden in een onafhank~lijkon dcmocratischr;n Staat. · 

6. De in Indoncsia woodondu revolutie is c~n nationalo r~volutie, 
.welke ~Gt intcrn~tional0 imp0rialismu bestrijdt un vormt ~0n 
onderdeel van de wGr"ldruvolutic. 

7o Do P.K.I. strijdt t0r handhaving en consolideering van d~ 
Republiek Ind·~ncsia als oan eerste stap in de richting van een 
socialistischo,Indonesi~ch~ maatschappij. In haar strijd ~n 
streven h.:lar d oûl te bc reiken, znl zij s.?.mcnw,;rken m.Jt alle 
d....:mocratische 9rganisatics in binnen- ~n buitenland. 

':' 



Strijd;rogarnmét 

J_. Grondslag 

4, ldddelen tot het doel: 

BIJLAG:= 2. 

Je P.B.I. staat op dE:11 :::;rondslag van 
~et socialisme van ~~rx en Leni~ 

je ?.B.I. streeft naar een socialis
tische maatschap~ij, 

Je P.D.I. strijdt o~ de:~~ grondslag van. 
de~ klassenstr:ljd lunr;s revolutionnairG:-, 

a. Verer~ _ · · varl?e )rolet2riers in (~e ~·art ij -orr;ani sa tie. 

b. O.~voedin;:-: van ,Je )roletariers tot ;~lasse~)e'_;ustzijn om cl.en 
strijd to :en ~~a)it3lisL1C en iti1:•eri<Jlisue te kunnen voeren 
1.r1et massa-actie. 

c.. Deelname aan di vaatstelling van de politiek Yan der~ ttaat. 
d. Sa:;1emrer1dng ~net alle bin:~en- en Lui tenl2.ndseho or~anisa ties 

~rier ~e~inselen en doelstellin~en niet in strijd zijn met 
die der ?,'J.I. 

e. ,,cties, c1.ie niet:. strijch:o; z.ijïl lJet c.~.e statuten deï· ?.B.I. 

Urg"Jntiepro..:ramma. 

l. ~'olitiek. 
a:·neverd.edir~ir.p val~, de re·')U~Jlielc er: de mobilisatie van alle 

arl!eidcrs ter- versto"'i:ing van de landsverdediging. 

b. ?erfccU.onneürü;g v.:-:!1 het stelsel C:er. verterc,em.roor._-_i.:;ende 
raden. 

2. ::_;·conomisch. 
a. iiec~ê-.-erkin6 bij cle uitvoering v.:-n de ;;reductie- en d~stri

butie-·lannen. 

b. l"1obilisatie ven dé "'Jerkkracht der J.r1Jeic.~ers en boeren ter 
vcrmeerdering van de )reductie. 

·~· 
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l· HET COMMUNISME OP JAVA. 

1: .. Organisatie van de P.K.I. 
I 

Uit gevonden documenten blijkt het volgende inz~ke d-e organisati-e 
van de P.K.I~: 

Er bes~aan twee soorten~kadercursussen, 1).1. de A • cursussen 
voor de intellectu~le le.den· en de B - cursussen voor de leden, 
die voldoende opleiding hebben genoten.· Onderwijs wordt gegeven 
in politiek, vreemde talen enz. De A - cursisten moeten na een 
bepaalde tijd. bekwaam zijn om B - cursisten te kunnen Iei~en. 

Gerege.ld word.en examens afgenomen, waarna zij, die bekWaam 
genoeg. zijn, een opleiding krijgen •oor de actie in het buiten-
-lan~. · · 
. Voor .de ongeletterden bestaat een organisatie, die weekcur• 
sussen geeft met o.a. onderwijs in Marxisme en Leninisme, ten
einde d.e P.K.I.-ideologie ingang te doen vinden. 

Infiltratie in de samenleving wordt georganiseerd doo.r in 
elk gebied secföië:n'op te richten, die worden verdeeld in sub
sectoren en deze in wijken. Vele brochures, waarvan d~ meeste 
uit Rusland afkomstig zijn, worden uitgegeven. 

De "Int~.l11M~~ Dienst 10 van de P .K.I. is _goed georganiseerd. 
In. alle gr,ote organen 1 regeringsinstanties en. zelfs in Mesjoemi
kringen heeft de P~K.r·., haar gehein1e agenten. Zij gebruikt vele 
vrouwelijke krachten vÇ>or splQJlage; als voorbeeld wordt Mevrouw 
So'elaiman genoemd. 

II.De Arbeidersor~~j...ê_ati_es s.o.B.S.I. en SarboeRri. 

Het 11Sentral Buro s.o.B.S.I." legt zich naast de P.K.I. toe 
op het tot stand brengen van verbindingen met groepen van-het 
zelfde strev:en in de internationale wereld. In verband hierme- · 
de is het b~langrijk, dat Alimin als advi'seur in d~ S~O.B.S.I. 
zitting heeft. 
Alimin besprak op ? November 1941, ter gelegaAlleid van de her
denkingsdag van. de overwinning van de arbeiders in SovJet
Rusland, op . een S .~o.B .s. I~ -bi jee'nkoms t 'te Solo ui tvoe.rig de 
strijd van de Russische arbeiders en spoorde aan tot verster
king van het saamhorigheidsgevoel onder de ·arbeiders en de 
·landbouwers in de strijd .tegen het imperialisme. 
Op 27 November 1947 zond <}e s.o.B.s •. J:. ·aan de con~erent.ie 
van de 11 World Federation o+ Trade Unions" te J?arijs een . 
radiogram, waarin wer4 opgemerkt, dat de strijd om het voort
bestaan van de. Indonesische Republiek tevens een verdediging 

.van de wereldd~mocratie tegen de aanvallen van de internatio
nale, reactionhal.re krachten betekende, terwijl aan_ de W.F • 

. T.U • .we:rd' .verzocht spoedig doel treffenc1e maatregelen te nemen, 
teneinde de wereldvrede en het heil van de wereld te waar-
borgen. - · 

·-.I 

". :.~ 

'··, -~-
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Te Djocja werd op 29 Novemoef 1947 het eenjar:i,g·bestaan van de
s~O.B.s.I. gegierd met èen ht1rdenkingsbij-eenkomst. Tot de aan
wezig,en oehoorden Soe-karno,. de Minister-President Amir Sjari
:f'oeddin:, .. de Minister van Arbeid,saangelegenheden Mevrouw Tri-
moerti en Alimin. · · · 
Soek~rno wees in èen .rede op het. belang van een st~rke ideo.;.-
logiè en w~arschuwd.e tegen de a:tiar·chie van het kapitalisme, ·. 
daar de· positie van de arbeidèrs in IndonesH! de·zelt'de is als 
di~ in kapitalistische landen~ .· · ' 

· Ook -sjarifoeddin ·en Alimin voerden~het woord •. 

... . . . . ·.. . ·- .· ... - . . . . . ' . ; . 

. De sterke band tussén-de communistisch g.eorl.@nteerde .. arbei
. det:sorganis13.tÇ.es en -het leger· blijkt uit het fèit, ,da.t de 

· , 11 Lasjkar Boeroeh :rndonesiaa (.Irido·nesisch a,rb.eidersl:eger) ~ 
offic::ieel is erkend als· s <) 0 .B ~s .'I. - leger·, .met. gel~jktijdige 
erkezu:ling al-s onderdeel ván het. offic'i@l~ r,epublikeinse leger .. 

Vermel.denswahrd is een a~~ik-el.van .i~.December i947 in het te 
"' 'Batavia ver~schij.nènd Chinees c1agblad 11 Keng Po11 • Hierin'wordt 

ge,zégd :· · . · ... _ .. · · - ·· . 

·, /' 

. , nne S~O .. Bo·S~~· is geen ·schepp~ng van P,e é.rbeiders zelf
en kan sl1echts bestaan: d-oor cle ll:ülp en de àt.eun· van 
de· repu:bii:keinF3e regering~. De s .. ö.B.S.I."- leiders 
staan dan; ook in1 nauwe rela-~ie. -niet de rege:ringskringen. 

. Van de honderdduizenden nomJ._nale leden- van de S. O.B. 
_ S.I. verle~nt slechts eeri zeer klein gedeelte mede
vverki~.~g in .de, vorm van contributie, zodat de s.O.B. 
S, I. __ .-kas voortdurend leeg z-ou ziJD; indien niet 
van tijd· tot tijd injecti.es plaats hadden van 'onge-
noemde bronnen. · 
De 'a.:ç-beiders in Indonesië zijn voornam~lijk lagere 
én ongeschoolde arb.eiders, die .nog niet in staat zijn 
zic~zelf. te organi~ereh, waardoor een organisatie van 
bovenaf noodzakelijk is. 11 

De:_Voorzi.tter van de s.O.,B..S .. lq Hardjono, verklaarde op 
9 .Jan~ari 1948, dat. de_ arbeid.ers een to'tale versc·hi'oeide , 

· . aarde:..:_tactiek ten uitvoer zullen brengen als . de Nederlanders 
. huri: militaire ·aggressie·, welke zij 11 pol1ticmele. actie 11 noemen~ 

zoudeh vooftzetten. Hij achtte ~eze tactiek het. beste verde-
, digingsmiëld~·-:~. tegenover een volledig bewapende vijand. 

Volgens. een1 niet-ge~valueèrd berich't zouden door <;i:e Lt.-G~n. 
Soedirmah, bevelhebber der ToN .. I., ·in overleg met het Centra
le 13ure.au- der S. 0 .B"S. :r p en met goedkeuring van Soekarno, 
.directieven zijn uitgevaardigd tot toepassing van totale ·ver,,. 
schroeid.e -aarde-tactiek op niet-Indonesische eigendommen en 
kapi tealsinvestatiés. · 

. -
'<. 

• 
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Eert op 26~-NQvemhe.t• 1947 ~in ·beslag genomen document, gedateerd· 
7 Juli, geeft een kijk-~op de samenwerking VÇln de communistisch 

. , ~ .... · , ge.ori~nteerde Sarboepr.i en het .. leger in het toepass:en van de .: ; ; : : .. , . < ve.r~c~óei'de· aard.e.-pol_i tiek. , . . . :,:. .. · .. · . · 
· ~ ~' , . Het ··document .. bev~t ee.n · ~chema, waaru.i ~- ·b.lijkt·; dat de leiding 

~-... van ·ae vets'Chl'Oe.ide aarde-politiek in ·de afde:l.ing, Tji.lilin 
( Z.W. van Bandeeng ) berûs.tte bij de Commandan.t XXII Be.t., 

.:·;· _. ., , ,.,~ .. ~an wie~ voor bovengenoemde taak was toegevoegd de voorzitter 

., .,:. i:: ~---·:· !'\'.!1~: 4e Sa,.rl;>oep.r1; R~fai. Het document ·is :voor.z.ien van $&~. 
;~-.·~··• ' .. ·~~~cl .f·t~~m:pel:ns1rboé]?ri Tja-bang Tjili~ini•., met irt het midden 

~ ..... ',. ··t?.~rt 'vf;jt'J>'llnt:tg~·-ä:ter. waari:n het hamer 'en ·sif;:keJ-èmbleei!l 
-voo.rkom t·~ 

! .·'" 

~ ~ 

. èo!J,c'l:usié_:. na· communistisch sebrH~ntee.töde vakveren:fg-inssfede·ra.:. 
tiës'·'s.ö~B.s.r.. e·n. sarb'oeprl, trachten ·ve~binäin~ell 
,met· 1friks· f>eor:l!.t).teerde v§!kjvere:glgfng·en in het ui- · 

· të_nia.nà. tót :stand ·te' brengen• ~ : . ' · . ·. _ 
· · ·· ·Z'!:'J öntv~~e-* :e;t,~,!!li ya~ de. ~eä'ubl~_k'èinse. regering e.n 
'· .werken nauw s-amen met het re{'û6li1teln~-~E!Ser. -

.. 
' . 

. . . ~. . .. . . . ' ' 
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III. communistisehe ·rn;v-loed~n .in Politieke Yarti,jen. 

a. Volgens een door een republikeins· ambtenaar opgesteti ·.rap
port zijn de Partai .Sosi.alis,_ ·de -Partai" ·J3o.~r,oeh -l~ton•.sia 
( Indones.~s,cne Ar'Deide,rspartlj )~ ae· Bar~i·~·äti"ifán! '{Soê)i'e:n- . 
organisati~~ ·en. de Partai Krlsten Indo-neéia c.Q~:unis1;isch 
gei!lf~lt·r;eer~. · · · ·- · · 

\ -f - ,· 

b. .• ~.t)~ '!?·es-indO. . . ' ·r . .. . , ., 
De:, on.9.eryoorzi tter van d:e P .K.Ji .,_ M~ó.&1r~ ;l).à.-J:O:;e,SD,l~_ll. heet.t 

· zi.. ttif:lg in ae· Cent,rale Raad'-·va·p. de P~}l.~~nà.o .· (P~}nóe<\4 Sosia
l~s-. IJ1do.tü~sia, Indone~isc-he S.ocia~i~·~u:Che Jfo.ns~·te,n). 

' '. ' ; '·- . 
- -. l , . 

c .... _D~ B,P,R.:f~ . . . . . . . . ': . -... ' . (.-
- pe oj,rpe:rst.~: .. leiding van de~lhP~'R,·.ï·.~ {~atisàn-ll:~~~~~qntakan 

Re:poerrl.i.k .'f;td;p;n_es,ia, Op~tan.d~le.ger.: va_n_ ae:. Republi;;4,1Ç. I~do
nE(si~J ~e Djpcja .'be.staat pi'ac~i~c_P. ~heel ui~~ ccrtnm_\lnist-en. 

à. Het ;al!l.d~n . . r·és Pemóeda· Re. oeblik Ind.ones.ià. 
Het Badan ortgrès ·emöeda cèpqe'ëlik In one~;~ .a (·Jeugdt'edera- --

. / ·. tie .va.,n '-de- R~~ubliek. Indonesd.é.), o.lA, .. jJ:ct.;; •at-e:èds .meef ;een werk[ 
. ~ : i.f:lam , à~Il.d5~;r; iij.i d,è Vel' spl''e.:l:'di:ng :Va~ .. ~:e: ,~Orilm'\lnisti::s·one 

· -- id:'eef:!.n _.te' hè•b':b~·n-,;-. tenwijl de· P~äi;o:;,J•qe,:tor,a Pe~oeda" een 
_sp.r.e~~~:rompet v~n.·d~ P~K.r~ -lijkt.~- ;_: .. · 
·Op 19 ·NovJ~m,b.~r :1941 -(Heldênd.a,g:)._:qn~;~:it}XS ·b'e.t Badan KOrtgres 
Pemo,eaá van áè ,.·s.~·u&d. V&Il.· Q;QV'j~t~'R\!S':Û{i~d,.:· èen g~l'!Jkwenstele
·g~am, w~a~i.ri.' het geloot in de ut·tein,del~jke ove~winning 

' · van de +ndonesH!rs en de Indanea,.s·c}le JeugQ.. in cle stri.jd 
voor 'vrijheid. en Q.eiilocratie tegen hét, imperia11sme werd . 
uitgesp·roken. · 

', . . 

~ • Het ... ~owani .• . . . _ . 
Het Kowani (Kongi.:es Wanita:·Tnd9nesi~ 1 Indonesis·cb.e- Vro~wen• 
Federatie) ):comt steèds meer onder .cle .invloed van \litei'st 
links. <Jp 28 .November 1947 ric.htt·e het Kowani · eèn radio .. 

, bOodschap tot de IndOp.esis:che vt·à~wen,. waarin voo.rkWám: 
"De tijd is nabij, dat het internàtional~ proletariaat · ·. 
· zij_n ~~~i~d te~~n het kapitaltsme a~n'Vang~. Indi~n- Wij · 
: hier ~n I!ldones:1tLeen souver-eihe rep~;b.liek bë~it~en, koll\ i' 

·.zulks }._o-~is-cb: de zaak. van ·d.e. 1:nter~~tienale ar)?ei~er ten ' 
goede; omdat onze economische, so.o·iale en PQ'li tie.lte vr13·· 
peid een voorwaarde is voor de opkomst. van <}e· -~ocial1stisehe 
gedachte ·alhier. Daarom is onze ~trijd een brug te no$men 
voor de E?trijd. van het inte.rnat_ionale -pr-o:],;e-t,ariaat." 

.... , 
. ' . ' . . 

Conclusie: Door infiltratie in link~-geor;p!ntt:terde pa;r;&1.8ell 
versterkt de _r_,!K. I. haal' pQs.itier . I . i _, . .,.. 
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IV •. C.ülAM:UlfJ.;STI~ÇID! -INVLOEDEN IN ~DE REPUB~I11K. 

I 
~. 

- . . 1. 

' , . ' ~ . . . ' " ' 

· a. Co.mmunist.:i:s_chè Pr<2]agandaQ · . · -·· 
~. . ' . .__._"!"~..._ .. ··' . .· .,, . I 

· · In eèrt mósk~è' tè: Tègaie,n.jà~.,.:·z~w. :van Batfjoèi:o.~s; -~arden commu-
nis tiscne p_amf:i.e t teri gèvonderi.. · · _ . . . 
Te Lowokwaroe ~n te Parangali'go (.Z.W., vah Malahg) werden._ in 
November .. 19.~'7 e;xemplaren gev·onden van een .in de -~e9,.erle.nd.se . 

_ taal geschr-even .: Jrochui'e. llEnde De.sespereer:t Niet 11·, W&arvan de 
inno-q~ Üi tgesp·roken. conuimn}stisch. is. In deze_ "brc;>chure wo.rd·t 

- de Ned'erlanà.se m::~l.itair beti t.e.ld als. ·de 11 kapitaat~koelie" .en 
de 11 colletborateur van het i'nternationale vaderl,ánd'sloze groot-
kapitaal" •. ·· · _ · · . : , . . 

- Tè''Koéta~ ~WestlJa:var·wer~d biJ. een ove;rval 'in- .éEm hoofdkwartier 
· v~n een stri'jdo:t'cgE;ln~sätie·· in Pecember: 1947' he~, v.ol~Êmde propa-
. ·gari:dà1nat·eriaël.gevo.nd;sn,:::; '. · · .:- ;, · .•- . · . · · · . · •.. , · . ' , · 

1. 11RU:sei,sch~ .Revol.U;tie" ,". ui'tgavè va:.n·. de Voorlichtingsdien_,t .~ 
van de s:ajap. E::i.,.;.i t.·e Djcw.·j·a.: .·· . · .. : .·. . . . . - . . . , 

:·a-. "De Strijd de.r,'Joego-zS1a.vf.sóhe· Jeugd~', ui.tg.áve -van .het se
.. ·9i'e.tariáat -van d,e Min:i,~·te.~: va·n St,aat., Afd~ Public.atie .• 
; • "Dialeetisch en iHi.stoliiso1+ .-M~;üeria1ismE) 11 , uitgave van de 

· - Vóór_1ich tirtgsdiénst . van· qe .J;hdon~sisqhe .. A(l:>filiderspar'ti j 
. te Ba ta_via. .. , · · ·. · · . · . -~ · · .· .. · · .·· , i • .• . . ' • 

4. __ "Nationale -Revolut:k~ ep. ~ J>.'fei". en "Gueril;ta-,s~rijd in Rus
~landn; .. ·uitgaven van' dé, SÉ:t.jap K;iri te DjQ~c ja •.. ~ 

. ' ,··· . .~ - .. . ~ . ' . . . - ' ·:' 

> · ,·ne·· Commutllstische· pr~pag,~~diá't .·Àl:!.zn.in~ die jrolgenà de 9-t~~.;. · 
.. tuiging v:an. de P~K.I~··leÇl~:n. ala"Mil~ta~f. Att~_t_ê· ~v.a.n_ de Kom-. 
_ intern.". ~n à.e P.~K~I. ·zitt~.ng heeft; zou· z~jp.·"adiotoa_spraken 
houde~ i+l e.en zends-tation, dat zich vermoedelijk Q.evindt in 
.de Pasanggl;'ahan van het verblijf soenan Pakoe BQ_ewono VIII 

··t·ê: Kar~hgpa-rJ.da~l 1 . ·onge've--ér jo:,J:ari. '0" van'Só+o:'(b~~-benvel:'_blijt 
van ·de Sóasoehöena;n ·van -8o:lo). . · 

· • b ~· ·conpD.un:i.s ti.§.2.he.~R~§.-~V'oertri:gén:. ~c • • 

·-T~ Dj~cja werd op 'll J-anuari'l948 .. door de P .. K.I~ een open-. 
· .b~re_ ver~ade!'~ng g~houÇi-e_:q. om e~n iJ?-zioh,~ t~,·.g~yep in d~ hui ... 
. . di-ge -natJ.OtlaYe en l.nte_rnati'ona).e s~tu.atie en om, aanwijzingen 
.. te gt:ven ~an het. volk in. v$rband -m~~ d~ze' situatie •. 
· Alilllïn zeide. oom·. : " 

- . . -~~De -kaplt.fl.l-istische ma..at:sohappij zal zeker 
· te gron·ae gaan Viij moeten door de stuvikraéh.t, va~: het volk eri 

de àrbeider·s-van d.e wereld deze val bespoe'digenj waarbij Wij 
voor a~ niceten _zorgen do9r de val van deze reus niet 'te worden 

: ' .~ -medegesleept.:. 

., .. 

.: 

' / < ••• ~·::.... • 
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medegesleeptJ ·ne Nederlanders kunnen slechts met steun van 
.het internationale kapitalisme deze .oorlog, welke -dage-lijks 
. mil~ioeneri kost, vo·eren. Indien de· -Neder landers hun aggreàsie 

_ durven voortzetten en Djo1éja aanyàllen, zulle:n de gevolgen. 
hiervan door deze, kapitalisti'sche Ç>taat moeten worden gedragen.'' 

. Daro·esman w~es er· op, dat. h§it volk .zich niet in de war · 
·moet· lat'en· brengen door de vijandelijke campagne, aangezien 
·de materilne. macht·· haar grenzen b,eett en de Nederlanders in · 

·· ma~ri·e·el opzicht reeds banlq?.oet zijn. ·· Indièn de Nederla~de~s 
: wéer zouden e,anvallel1~ zoud,eri volgen~ spreker' Q.e 'ecönmnische 

vernielingen in tieritallen jaren niet hersteld kunnen worden. 
• "~ .•-+ •• : • •. \' ' : - • • • I 

,. 

• ' . ·. .I 

·' ~angz~am maa.r zeker. wo.rdt het republikf).;inse le.ger steeds meer 
'-,Sen pb~i'tiek instrument VOOr de Vetwèzenlijking van de SQoiale 
· 'l'evolutfe. . · · . · . · · · · 

.. Het is de opperleiding van' het rep~plike;i.nse leger toegestaan 
·'·''twèe a:t'geva:ardigden met_ b.lanco.-volriiachten" der· communistische 
en· socialistische partij-en en d'er vakverenigingen uit te nodi-
geh zitting te riemen. in de é<:mfe.i:"e.nties van de. Nationale. Defen- ( 

_ si'èraad '(Dewan Pertah~nan Nega.ra). J?ekend~ oommunisten .. gaan · 
· hogé Ir.~.J.i~n:' > J · rapgen in het· republikeinse leger bekledèn, niet 
op ··grond van hun mili,ta.ire bek:wa~eaen,. doch in verband met 
de politieke belangstelling van_ de'ze • niE?t-..:militairen. · · 

· t>e. belçende co~uniatische a.gi t~tór A_id~ t.- is' werkzaam bij de 
S'taf van de A.L.R.I. (In~onesi-sohé 'Zèemacht) op het Minis.terie 

· : v~~ ,D~f~e~áie~ . ·,. · -~ · . . · · . - , 
T}':per·end is· een ter gelegenheid van de vier~ng van, h~t tw(1e
jarig bestaan van het republikeinse· leger door de Radio,Gelora 

· P~mpe~a uit~ezondf)n rede 1van. èêln der leiders van het Badan 
Kongres Pemoedfl R,epo~b;L.i~ Indon.~sia,. waarin o.m. werd gezegd; 

· ~.·pe· '1\ltT. ·zal .riooit ViOrdèn overwonnen i:tl navolging Van het rode 
leg~r'van Moskou~ Iu de _jaren 1919-1920 stond het rode l~ger 
voor dezelfde moe,ilijkhedeiJ als ons .leger nu, Poch het. volk 
en hè_t legervi!:!i::'en ~ên.· En ·wat was het resultaat? De vijand. werd 
versl,agen en tot. heden, toe is net rode ·leger/ nog even machtig 
en sterk". · 

,; I 

d •. :c?.mmuri;sme en de Répûblikeinse Regerin,g. 
\ 

Uit ··een thans in beslag genomeri' document .vàn 27 December 1946 
blijkt:; >dat de P .K.I. eind 1946 reeds geheime &genten ha9- in 

·alle· reger'inti!;sinstarities. Door dè infiltratie in het :Ministerie 
. van Economisch.e Zaken nam de .P.K.I. toen rèeds een sterke _eco-
,- nomischë po si tJe irt:. . '' . 

-In het-
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ln hè.t algemeen 'kan thans wo.rd_~n gezegd, dat· ge ropublikélnse
machthebbers tegenover _he't' CfQn'lmuni§me een. tegemoetkomende. hOU":"' 
ding· aan de- dag ·leggen, terwi.jl. h~t regeringsb.eleid vo.or- ~en. 
zeer bèlangrijk deel door.\de Sajap Kiil JiOrdt bep~ald. - · 

_ D~ vroe-ger~ :seçr.etaris-Ge;neraal van he-t republikeinse- :Minis~ 
tèrié' v-an Voorlichting .i Soe~baneï.tio, ·schreef in .he,t b_~a4 · 
nvrij ~e.der l,,and 11 -.van 2;q ~ovembe.*' 1947: "Voor de Indone.si~.r, 
die zijn striJÇ. ,om· de· vrijh~itl nog moe.t voeren, gaat het erom, 
Of hij niet. d_esnoods hét. communis)ne, .d;á.t. toch héeft. péwezen -
een d-oeltref;Cen·a .wàp.en te ~ij~ tegen het _fasoi·sme, kan f.tebrui-

. ken om. ~e stri·jd aan te b.i.nden _tegen he.t imperi-<;üisti!Jche .. 
~apital1"f?tis·chp -.reg,iebt, ·'dat- Indones;i._~ :eeuvienlang in· zijn 

·q.,rang :r.i~ar v;t~jhèid be.le,mmetd~ .~n C,at._iri, zijn gedr.agingen 
-~è,el·'·~~iri~g-vóo~:'het:·:.f-a~(l:;is~e .. ohd;erdó.et"'.· D:i:,t· t_s karakteris..;. 
· -ti_ekó' ~qor de h9'tid.ing· ván' d;a. repuQ~iké.inse· reg~rins tegenover 

_ ~~~.}~O~riniiljsm.~ ~Il·.~eze .. t+qudi.ng: ~~a!{t. he:t on~etwi~feld dE) CQm• 
· ~unl.s-te·n en ·a.~· o~der htlfi, invl,~:c.d, staande Saaap K1ri. gemakke- · 
'lij-k' hun' machtspOsitie ie Verstei'k6'll; 1 .• - . 

'ne tegemoetkomende houcling. van d.e' regering. tegenover l,le~ 
communismé ·. bU.jkt bijvoörheeld uit de ~aat1~ezigb.eid van Soe ... 
karno en Sja!'ifoeddih ~ri, dé, ·red,evoéring~ van Soekarno te:.~ ge
legenheid van de- viering van het eertj_a.r'i-g bestáan van. de 
S.O.B.S.I •.. Vermeldenswaatd J~ een ti.jden.s de reê.dnstru.ct1~ 
va11 be.t kabinet Sjarifoeqdin door de' Minister van Voqrlich-,. 
ti":tlg gemat~ktè ·opmerking, dat d.e vermeerderii).g van he~ aantàl 

· zetels v.ah de Islàmietische groepen tnQgelijk is·· "dank zij de 
door d~. Ministe.t;".-President Am~~ Sjaritoeddin van. de Sajap .' 
Kiri verkregen· goodWill u. ' · . _· . . - . 
Typer~nd is· tlet feit~ dat'df3· naam Sjahrit voorkomt in l'let 

· politiek testamel;lt·van Soèkarno en Hatta van .october 19.-4.5. 
Uit. gèvoij.den aantekeningen_blée)c, dat Soekarno en Hattà op 
l4·Augustus 194.5 naar.Rengasdengklok (Kr~wang) ontvoerd ·. 
warden en aldaar gedwon,.gen dè onafhankèlijkheid_van ei~ Re~ 
publiek te proclameren. De ·voorrüia.tnste .figuur bij het op..; 
stellen 'van· 'de onafharilcèlijkhéidsproclá.IIlàtie was Tan Male.ka, 
die d~ hoo.fdrol- speelde in de vrijmaking van Indonesil! v.an -
de Nederlandse imperialisten en kapitalisten. Deze z·ou~ erop · 
hebben.aangedrongen-Soekarno'en Ha.tta în dé actie der procla. 
ma tie .te l:letrekken,., or~;1 zodo,ende de Neder~an~ers de. kans te · 
benemen, hen als oorlogsrnisdadigsrs voor een gerechtshot te 
dagen. In dank :hiervoorê·stelden So~k~rno .en Hatta i.n October. 
194,5 een polit-iek tes~ament op,. luid,ende.:_. 11 Indien Wij ap .. een, 
ge~even moment niet meer in staat zijn· de strijc'J. voor d~. onaf
hankelijkheid van onze Negara Repoeplik'Indonésiá voort te 
zetten, dragen wij de leiding over aan: 

\ 
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1. Kam~raad Tan Malaka, 
2. Kameraad Soemantri, 

· ' · . }:. Kameraad Soepardi., , 
· ·. · : _ · . . ,4 •.. K~eraad' SjEillrf~. 11 : · • 

BoYend i en bleek u:i t bovengenoemde aanteken1ngen • dat s·jahrir 
in· Oc.tober en November 1945 contact had met Tan Ma1aka en Soe
·darsono om de voortzetting· der- reyC?lütie- te besp:reken~ · 

·- ' 
·Conclusie :· 
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V. HET CHINEES COmJYN+Sîm. . .. . ' -
• • J • ~ " . . 

Te Djocja werd een èc:imit~in.het leven geroepen. dat tot 
taak heeft de Chinese. jeugd op _Jaya te .vere1:llgen en opniUtle 

~'·· .':'hJ.f:i.f.Van in de~ 11 World Federatiort of;Demoorati:c 'Yo~th1\ te be• 
werkstelligen. Voorts :tráèht" he.t "de band tussen de Chinese 
eri Indolie,sfsehe j ~ugd ·te Ye.r s 1ïè~~gen. . · _ . · . . . · 

De .. cursussen van het Marx House bli:jlten ook te zi.jn ge
volgd d_oèr Chinezen, die na aflo·o:P van' de cursus als propa
gandist~n.onder de jeugd v~ hun plaats.van her1comst optre-
den~· · · · ·-- · · · · · · · , 
• I 

. V~rm~ld.ing ve~~li~nt -d~· Ç'ommunistis.che vereniging "Min Sen 

.... Slli" •. ln K~o···)1t~· Tang~krtngën is men van menin:g, Üa:t Dr. 
;;..~>>· kwa' ::'rjóan~:osi~e. àchteJ;. de $-ehe,fmen ;~an deze ve:t".enigtng werlçt. 

Op een op 5 Deoember 1947 door de vertege.nwoordiger van het 
Russische persbureau "Tass11 te Batavia, Georgi Afrin, gehou-

, den persconretentie waren de .voor~itter en secretaris van bo-
. · ··· vengenoemde vereniging"• aanwezig. · · · · 

, .. · ''tDiversé Chinese verenigingen~ waaronder de 0Sin·Mi~g Hui" en 
. ·de vere~iging "S·ervants or· society"·· (onder-· leiding van Dr •. 

. · · T'joa Sik' rn· t·e ·Soerabaja) ver.tonen- gedu.tehde·: de· laatste tijd 
.;_, L · ·= ~··duide-li-jk' uitgèsprókert linkse tehdenzen • 

. :· ~- ~~. ; ~! ... · ·· .. :; . ;, ... ~:I r.:· ~- <\' .',. :· .. 

·'' ·; < · ··Hët': ;!:s"'·l'Qgi'sch,. · dat de t·egenstellingen in .Chin~ tuss~n de 
. ; · 'Kuo· Min:'-Tàng en· de communisten de. Chinezen in· Indc:nesiU be

invloeden. Het·te Batavia verschijnend Chinese Cohlmunistische 
Dagblad "S-en Huo · Paon meldde op 1,1 November· 1947, ·dat de 
Fedetatie··ven 'Chinese Jeugdorganisaties te· Cheribon een mani• 
fe.st heeft uitgegeven, waarin een hevige aanval wordt ged~an 
op. de "anti-cqmmunistisehe razzia", welke wordt aanbevolen dool' 
de plaatselijke Kuo Min Tang. · 

Een rapport vermeldde, dat door de communistisch geori!ntee.rde 
Chinezen te Pasoeroean een levendige smokkelhandel in vuur- · 
wapens met Soerabaja wordt· gedreven. 

Conclusie: De Cginese Communistische activiteit op Java 
ti~gipt meer nirspectiaf te vertonen. 

I i 
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VI. Ó oMMinttsT:l:SCHE : AO'DIV~TE:t : :-iN- .l[ET> DOÖR D , . 

BEZEJ:'TE GE D. ·· - '"•; 

:--, f .··. 
.'• ~· ; • ,'< '~ I ;· I "\.. ' - t ' 

. • •c: . ' ~;"._, .'· •·.· '.. , . . .... ,'o . . . . ' .. ·', ... ··-· . . ~ ... -.. . ' 

-~·' . ::- ;I;!l_Je:_ .,ó~~-j~:!l~: .r_~n:f~Jib~l'~è;,!, 4g···~rn-!. ,Z~~ .. W ~.v-an,. ~;a~JO.~~a~gi 
. . tQost.~':'·Ja,v_a}.- ·is ,co~uniat:i)f~llie, act-i~itea~-~ :se<lóllGt~~t~~r<l .. In~ 
~- ~~+te·~·tu'é~:e ·P.K~ci_.:~~ .. ~q:~n;·:.~~-Î~ Wei:~l~-Çc~:J;J,n,l~Ji(;~.~j;' Ä~;é~'w(3 ·Or8a

·.· .. · . : .,n;i.~~-~~~ ... tr:a«;h_te.~. o~·:~~':.l),<i>uw$n •. 1

:~:eJ'P:~~-~.~~tö;9~.''.'~~a~t; met het 
. _· __ ::_·.· . .,· _.~I-~~~~jo·e;~~e : e~···z1.~n._·_Pë:~~ir~ë;rt·m~·t .. -~\fi,Pre.~_t~~~~':·:~ä~· :t!~:·-~e-xtremis-

.... _ ·. ':- JBètiohtrè11 ui~ -Dj~be'r : ~·n L~wans; .tileJ4<1efl·~ . da.f -i%}. l)e_gêm,l:>et 194? 
•. ·, · ·uit ·leden vari 'de ·T . .;:N.I. · en··enká~Er ~t.r1jdorgani:sàt.i~a ;êloor de 
· · s .. o .. a.s .. I •. ~en. Q.rgani.f;la,tie ''Se·ti'8~la·· I~emtt·Jz-~te· ·v{alf) . 

.. . ~~q.·-4-~ . .s~yor~d.,.:c·~.~e; .·:ziph t~I1-~8~;~ st~lt ~et -~~ab.o.te~en. -van 
····'. _',~)t~~.r,~.~d:elili~in'SE?t.t .e·~.' an.4e:i~~:.:~"P.j\ètt~~-~ .. _e~;~l{e~:;·nêlft:~ti.v~n. 

, . ~ · ', .. ·. ~~ ;12J;"_e.:s::+:~~ ~ 7!t~~ Jl . :f'p:d~o.n~ si~. o·ne· ··~1;> t.~-;r)~·t: en , ._ .. · d;i e . · ~og ·. :~· ·Ne cle r-
. · : . _I'aÏld'sé ·i;,t.t_e·n~:t.: :e;:j:n:. ; · . · · . · ; _-; ~ ~,:·.· \ · , :. · · ·~ · · "; . ·· · · ·.· . . 
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. ·. 2. HET COMMUNI§ME OP SUMATRA • 
... ,.I.--' ··, : . 

.. . --~- ;:·:~~::, ' , 

. ~~ :· .-T. Cominunis t.is che . Invloeden in de Arbeider speweging • · 
;_· ·) :(~- .' -- " . . · ... : ; . :... ' . . . ·. ·_- . . ' : 

· · · . De pand .tuss·e:ç. ae, commUI,listisch geori~nteerde arbeidersorga-
.' · · ni~ati.es ... op ;rava en. ·.d.ie op. Stimatra wor}lt. stee_d~s nauwer. De 

:be,la-ngrijlçste .coninluniätische' arbeiderJ3l:eidera van',Java, die 
,.&v.má~l;',~ ··b.~zochten.·. 'zijn :Boejo-eng·SalQbj ],ei-der van .de afde+ 
lil).g arbéidersaangelegenh€d.en van' hE?t ".Ol'ganisasi~Buro" 
d.er P .K.t. ,.· Soeparna en- Tqtohg ·van d.~ $,arboe.pr:i en Soepardja 
van de-. bij de s-~-0.!3.s.r •. _aanges;J.oten bönd .van .arbeiders in ,· 
~e -olie-ind·ustr,ie. ··· . · · · · · .. 

. He,t aantal a,rbeid~r~;~,, dat .thans i$ 8:angeslo.ten pij~ de diverse 
· vakYerehig).ngen,; waarvan d.e Sai'boepr .. i; de PersEttó~~:m Pegawai . 
. Min·jak .(V.ere. ni~ing :Va.~ Ar_bèiders in de· Ol:i,~.~in4:U~tti'f:} en de 
Kaoem Boerdéh 'fani (Vereniging vah Landbquwarbeider-s) wel de 
voornaams.te ·zijn, is z-eer groot. . · · 
Bovengeno:emde verenigingen ·zijn het sterkst vertegenwoordigd 
in de residenties Sumatra's Oostkust ~n Palembang. 

a. •. De S · .. 0 • Ji. S • I • . 

-De. S.O.B·.S.I. is in het republikeinse. gebied van Sumatra 
· thaps~beter georgan-iseerd. Leider v:an de S.O.B.S.I.-Sumatra 
. is d·è .voö:rzitt~r van: de P.K.I••Sumatra,. Abdo'el Xarim; ook clQ 
. over.i~e lederi van h~ t hoofd bE;( stuur van P.e S. 0. B. S. 'I. -Buma tra 
,zijn communisten. · . . ' 
, De Communist Isha:k is vertegenwoordiger van he't hootd-
bes.tuur-;-S.O.B.S.I. bij het Ministerie van Arbe;i.d, Afdeling 
Sumatra, te Fort De Koek. 

· Eind November 1947, waren er drie s.o.B.S.I.-Commisst. .. 
ri~tt?~ gevormd voor: . 

, · ~. Zuid-Sumatra, te Loebóek-Linggau, 
·. II~ Middèh-Sumatra_, te- Fort De Koek, 
III. Noord-Sumatra, te .. ~ort De Koek• 

. In alle residenties treft m:en thans' afdelingen van de 
S • 0 • B. S .l. aan. . . 

// 

. Er~kele bij de.S.O.B.s.r. aangesloten vakverenigingen 
beschikken over een eigen strijä.organisatie, zoals de Barisaa 
Tani Indonesia (Strijdorganisatie van Boereri van Indones11) 
en Q.e .. La$.jkar Bqeroeh Ihdonesia (Arbeidersleger van Indonesil)e 

· Op vrijwel alle cultuur- en industri~le-ondernemingen 
in het. republikeinse gebied zijn communistische cellen opge. 
richt. · 

- De vertegenwoordiger• 
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De vertbgeriwoordiger van he-t ~Óofdbestuur-s.o.s.s.I .• bij 
het·Ministerie vah Arbeid, Af(}el~ng Suma~l'a, te Fort De ~ook, 
Isl;lak, ve.rzocht op 12 :Noyem,ber .1:947 aan. het Centraal•Bu.reau
s.O~B.s.r, te: bjocja· de. a&ndacP.t OR Sume.tr~ tè willen coneen
treren, d.aar er vraag. paar l.eid~n~ge:v;ende ltrachten bestaat. 

· Hij zop.d naar versebillende Afdelingen van de s.o.B.s.I. 
·op Swn,19:tra 't~str-ucties .ter lrevo:tdering yan de. samenwerking 
tussen aJ;~e'iO.ers, landhouwers en.hot leger. Onltrent de contti ... 
butie-kVlastte deel,de 'hij' m~de, dat deze ,voorlopig .aan de Afde-
lfn€;en werq overgelaten,, mits }l,et Cojimlissar·faat-s.o.B.S.I•, . 
het ,Centre.al•Bu.reau-s.Q~B .. S.I. ·:te. Djocja e~ d.e· "Fed~~atiQ'n ot 
Trade Uni ons" worden gest·eund •·. · · . 

Ter gelegenheid vàn .het .een·jarig.·bes1iàan vah de s.o.B.S.I. ··, 
op' ,29: Nov.ember 1947, dat· iri :alle Afdelingen werd herdacht; (. 
h'l,eld:Ishà.k te Fort De Koek een pJ;"opagandistische radiotoe
s-p.t'_aiak·. Ht~.t-,~rong ·~an op geloof in de ~rac.h~ .van de arbeide,rs 

. iri' 'de s:.o.~;s .r·.' die haar ontstq.~n- dankte aan de kame·raden 
Al1IIlin_:en.. Sardjono. en af-lngeslot~n is· bij de ·••world Federat1o.n 
of Tra~e Vnio.its". Voorts betoogde hij, ·dat ieder-~~s • o.,~.!lfj ,I . .-• . 
lid militant q.iende te zijn, danr de $trijd van. de artleiders ( 
onatscheid€J~ijk is van de revoluti~, welke is gericht tegen 
overh,e-ersing en ui tb uiting van de arbe:id'er door het kapt talie• 

·· mé~ De S.o.:e.s.I •. te Fort De Koek had ·haar onderafdelingen op•. 
gedragen na,ast de rood-witte .vlag d_e ro.d'e. arbeidersvlag uit te 
steken e'n ·de "J:nte~nationale11 te zingen.·. · ~ . · 
De ~ ."_.0 •. ~.9 .. I. van Zuid-Suma~ra besloot.,. tij~~n~. een .te T~oe~ 
reep op 3· :en 4 Januari 1948 gehouden ·Yergáderi~g,. een al4elt~ 
"Agitatie, Propaganda. en Opleidi!).gtt onder leicling van Z,at1.a~t, 
en een. "S tootbrigade" ond;;..r leiding V:l;ln Z3.ikadi.t' op t.e riebtea.~. 

. --~ --~ 

b. De Sarboepri. 
~ .. ·~~~. ' . . 

. ~ .' . 
' .. ~. . '· .. 

. : ~-

·In verschillende delen van Sumatra, o.a .. ln·West-sume.,~ra ea 1 

in Riouw, zijn onder leiding van.de van_Java uitgezGndell ve.rte'll!l 
genwoordig~r van het hoofdbestuur•Sarboepri 'bij .he~ ·:aai.atelte•tan 
van.Arbei~, Afdeling Sumatra te Fort De Koek, Atdel~ngen opge• 
richt, terwijl Boejoeng Saleh in Oos.t.•Suma,tra· een att1e1~ns op~ 

. · riehtt~. · · · · 
In Zuid-Sumatra ·begon de Sarbo:epr;L .op. alle -onde.rnemlngen een , 
actie. onde.f het mötto ~"Geen. èal\l~nwerking .oet de Nede~tan4~.rs", .. 

. , 

' . 

.. : 
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Mi.dden'Sumatr~. 

J;n \ie· olllge·vtng va);l SintoeK Vlerd even bui tefi ~e · demarcat1el1 jn 
eèn pamflet aáiigetroffen·Yan subver~ieve aard; in het lféder

.,. lands .gesteld, dat kenrwiijk. be'dc{eld was. 9IIl Nederland~e co.m-
. oun~stische militairen ih · op's'téiina te· brengen 'tegen de opge-
. l-egde .taak;· zij dienden stelling te ·nemen· teg-en de oorLog 

voor het imperialisme in lndonesil!. . · ·. 
. ... . . . ~ 

( 
IIl. Het Cp:iJiees .Co~unisme. 

At_jeP.,• . 

Tè Koetaradja is een florerenels afdeling van de commlUlisti,sc( ' 
geori~.nt.eer,de· "Cluiinese' Democ.ratic · Lèague.l' gevesti:gd~ · 

§-~ O.JÇ •. 

OD,O.e~ .au.$pici~:n van Wang ren Só~l<: (alias Btiliren) en dieq 
ec!itgeno.te werd. in _Septenber ,1947 in· ovèrle,g met Vel!'se·}\ei~ 
den~ bestuursl~.d!=m van de· Tu No,e Hwee ( vrouwenverenig1n8) 
t~r Sumatra' s öostkl:lst een prdpaganda~a;ppJa:r.aat opge~i~h'• 
~·a~ -zicli teP,. doel $telt '"Marxi-stische'~· propaganda_ tè TO~fea 
onder ·de. Ch1ri~se vr.ouwe·n, en meisjes~ om, bij hen meet ~e• ·. · 
langstalling te wekken voor. de acti.vlteite·n en -oogriletken 
yan de propaganda-afdeling voor. hèt verr;e Oos·t.en van· de 

. Cl).ina Democr'a.tfo League ·in Hcnkong. ( 
\ 

( 

~· 

/ 
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. i -I .• Verbiç_dingèn' met Nède.rland. 

· .: ·. ; u~tetaard _best~at_'er. e-en ·nauw~ verbi~\di·~~ tus'seri Indó-
:·nesisctie Cpmm.un-iste:n .en d_e c.'f'.N. (Comm.unJ.stJ.sche'·Partij 
Nederland) ' . terw:bJl er 'nau:w .,ç:o:ntac t is 'tU.Sfjeil de s ~(j. B.S. I. 
en de-;E.V:.C. ,(Eenheiàs.V:akc~.entrale) ·te ,Ams-terdam. ·· · 

.. : '· De· politieke .vér~nig:j..·ng _:'van· ;J:ndoJ1esischè s'-tud~nten in: 
Nederla:nd;_. ~~- ''Pe;rriimpöèpan· J,:hd9nesia:'~', wàarvà:r;. vé}e··ledEm 
communist .~1Jn1 : oHL ·de hoof~bestuurs leden DjaJeng .Pratomo · 
en Leembang ·Tobing, worGft financiee1 gesteund. doe-J: de C .• P.N, · 

· Loemhang _rr;obing maakte· op .kosten y-an der.o.,P~N. ·re:tz~~ .... 
n_.aa:r. Londen en. Praag. De reiS: naar' Pra·ag. had ten dqel con
taèt te· le.ggen tussen de PE?i'-himpoenan· Indones i.~ en Moskou • 

. -, D'jajeng Pratomo, oud--hoofdrèdacte·.,1r· ·v·a,n het blad. · 
"Perhimpoe·nan rnq.onesia" 1 \:'(àá,rvan -'de uitgifte moes··~ .worden 
_gestaakt teri gevolge va_n. ·de repatr~ë;ring ·van v'el-e "Tndone... , 
. EJisc:he. stûden'tèn, ·trof v.Oorbere±:dingen voor de. opricht'ing · 

- van. een Republikeinse Voor lichtingsdiene t te Am.s·t·errdam. 
De Republikeinse Voor lich tingsd.ieris_t. te .Ams ter,dB:IJlt die 

thans is,gevestigp. in het gebouw v;an de· PerhimpoéJ:lan Indo-
nesta' ·is een' .·s.t.e:rki -co.1nmu.ni s tisch georitlnteerde organisatie, 

:.·d_i.é nauw ·óontaèt ·.m~·t ·d·e· c,P .. N. ,o;nderhoudt. · · . · 
I •. ' . Beh.aive· :tiet, gèven. :van voo,rLtchti·ng .en. h~t hOl,ld~n 'Yan 

· : l.ezihg!3n is de ac ti vi te i t van. de4e organisatie gericht o_p 
··);iet· béi-nv1oéden· .van. Indonesische· studenten in Nederland, 

. '• 

lndo•EU-ropeanen en Chinezen •. · . "'· . 
' :'rij dens he~ ·tweede cÓ-l,).gr es van de 0 ~ P. N·-~ verkl~arde '~ 

Paul 'de ·Groo~, een der leidende,-·communistische figuren. op ~.i~ 
26 December ?47,·dat de C.P.N. in contact zal treden m~~ 'lt~~ 
de onlangs voor Zuid-Oos t-Aziê ~pgerich te "Cominfórm" I~~ . 1:: . 

IL Verbindinge!LJl!~_!!s,j;!aJ.l!h ~ .. ~ 
. 'I 

· . _ Het c·ontact_ tussen de communisten in Australi.~ ~n die 
in·rndonesil! ontstond' reeds tijdens de oorlog. Voordat de 
Jap{:lnners tijdè'ns hun opmars in de richting van Australiä 
Bc?ven-Digoel op N.ieuw-Guinea, waar zich twee,interneringskam!il 

·.})_Em. bevonden:, bereikten, werden alle politieke geinterneerden, 
die voo.r een bela.ng:-ijk de.èl uit coinmun:isteh bestonden., naar 
Australi~ overgebracht. Deze Indonesiërs we,rden·door dè 
11 Australiari. Communist·Party 11 onderricht en. voorbereid: om na 
afloop van de oorlog in Indonesiij actief op te treden. De 
verzorging van de strijd van het Indone'sische volk werd door 
deze partij aan de bekende Australische communist Jack Henri 
opgedragen. 
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- Pee). schreef vele politieke brochures .en pamfletten voor de 
· Indonesische communisten. 

De'communistische Indones.i~rs verenigden zich _in het 
Cenkim (Centraal Komi te Indones ia Merdeka) ·-te Brisb~e. 

Toen medio 1947 practisch alle Indori.esi~rs-wà.ren terug-
gevoerd naar Indones i~, kregen d-e Indonesiërs B,ondan en Slamet • 

. respectievelijk voorzittér en secretaris van het, Cenkim, niet-

. tègenstaand~ een officieel Nederlands protest, .van de Austra- _ 
·lisene. Regéring vergunning in Brisbane te blijven. Ook Mrs. 
·Bondan nain toèn zitting in het bestuur van het Cenki,m. 

0
. · ·. Zij bleven in contact met de Repubiie:lt en Dfet de verschil;.. 

_ · ende. I. ndçmf?s. ische ve_ renigingen in het buite~land, zoals die 
e .Cait'o, New Dehli, Li verpool ,. Ne:w York, San Francisco, Am- ( 

: terdam en Singapore. · . · _ _ · - _ 
-·_ .. , Op 12 November 1947 ver.troltken zij naar Djocja. 

Reeds voor de proclamatie van de onafhankelijkheid van de 
Republiek behoorden' zij mede tot de oprichters van· de 11Austra
lian-InQ.onesian Association',' een vereniging, waarin de commu- · 
nistische Indonesil!rs in New·South Wa:les, Queensland en Victo- ( 
ria zi.ch verenigdep. m~t de Austr~lische communisten. Deze ver
eni~ing. ,aie onder voorzitter sChap S·tOnd van de AUStralische 
commun:!,st Goddart, was na het vertrek. van het gros der Indo•; 

. nèáil!rs uit Australiê niet belangrijk meer. Haar activiteit~n 
wèrden overgenomen door de_"Mediçal Aid for Indonasla Organi

'zatton", ·welke organisatie gelden collecteert en communistische 
propaganda, hoofdzake lijk met betrek}dng tot Indonesil!, ver-
spreidt. . 

. Zowel-het Oenkim als de Austral-ian-Inc.lonesian Association .. ).il 
.stonden in nauw contact met de "Wa.terside-Workers-Federation" 
en de 11Australiàn seamen Union". Belangrijke leiders van ge
noemde vakverenigingen; zoals Roac·h, Healy en Campbell bezoch• 
~en het S.O~B.S.I.-:Congres teMalang in Mei 1947, · 

' III . . · .. Verbindingen met Rusland • 

Het Hoofdkwartier. der 11 IIle Ihternationaie" te Moskou 
' bestaat uit een a.antal departementen e.n hulpdiensten, waarvan 
het"Eastern Political Department" de, hoogste instantie schi~n\ 
te zi,Jn; d,ie i,s belast met de communistische· infiltratie va" . 
AzH! · e~ daarmede van Indonesiä. · · 

··, . · · Aari het. Hoofd v~n hét. Efistern Poli tic al Department sts~n. 
Chen,:Sau U, all,as Wong Mih, die. officieel de· vertegenwoordi8el' 
zou zijn van de communistisehe partfj in Noorc1 .. China en tevens 

. het ·hoofd zou ziJn van de u Cho:q.g J~oeng Ghoe Yang Che Sitl Di i" 
.· (Central Executi ve Commi ttee}. 

' \ -.· i " ,.,,. ,.. ·,--'! ..... i' -· f_' ir'· \''. ~! .: r_ r_~l· :~_(";;~ t~~.:Jl.. \; :.~r:. : • • ·~ j -:.~.':..i. 

.. f0.J . 1·,,: ._ ,· ·\ · ~·. C c· ·. :: -~~~-:. : :_J.!! r .. \r,;. · ·p :.ï. ·.·1:. ;:.~ ·t 
r ' ' ..:::.· :· c: r; r, , 

',; ' 
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Op last van, onder leiding van en op kosten van·MoSko'-' 
werd te· Dairen in September 1946 de "Asian Communist Inter-

. national confere-nce" gehouden, wa:arbij gedeiegeé'l"den van China" 
Korea, Japan, Indo-China,/ Siamf Malàka, Inc;lia ~n !ndonesi8 
aanwezig waren. · · . · · , . 

Tijdens deze. co.nferentie :vverd o.m. besproken~ 
l. Oprichting van een Aziatisch örgaan van .Algemeen 

bestuur; . · l 
2. Vorming van een Aziatisch· communistisch· front; 
3. De gezamenlijke Aziatis9he s.trijd tot bevrijding ·van 

Europese en Amerikaansé ko+oni~n in Azi~; .. 
4. Het opwek;ke·n en organiseren van stakingen en hét op .. 

,VOE?r~en ·van C"Ommunistiscb.e agitatie bij de CO~~nis- · 
tisohe bew€gingen in de UoS .. A. en: in Europa ten behoe

.. -v.~' van ,de betref.rende kolonit!n of overzeese ·gebieds~ 
delen. , , 

. · Klaarpl~jke1ijk had T.ndon~si~ voo!' 1947 niet a·e directe 
bellangstelling vàn het Eastern Political Departme·nt, doeh 
thans· blij+<:t, .. dat.- men ~ic.h in Mçskou, méclé in verband met· 

. het internationaal aspect,_ d'at de Indonesi~:whe. kwestie heeft 
verkregen, 111eer direct voor Indön:esi~gaat .interesseren, 

· Het is de vraag~ in hoeverre de recen~e plaatsing· .van 
een èige.n T~.ss-correspondent in Batavi~, Georgi Afrin, in dit 
o.pzioh.t eeri ,k'énte·ring be-tekent, Een feit· iS,· dat Afrfn thal'l~ 

·dagelijks ,berichtèn naar Moskou zendt. · 

Een· dir~·ct~ schakel t'1;1s8èn Moskou ,en ·rndonèsit! .is, ·onge
twijfeld de. c-omr.1unis_tische, agitator AlimJn:, ··de e·igenll.j~e mo-
tor van de P .K. I. , · -

Alimin geniet volledig•vertrouwen van ge sovjet-autori
teiten; zijn naam wordt herhaaldelijk door Radio-Móskou gere-
leveerd. · . . 

1
. ;/; 

. . Volgens onbevestigde. b.ericht.en. zijn aanwijzingen aanwezig,~~ 
Q.at Alimin zich binnen afZi€nbare tijd naar Moskou zal bege- pl:jj 
ven met goedvinden van Soekarno, om zich de morele en mate- ~·.; 
riele steun van Sovjet-Rusland ten behoeve van ·de Republiek. ~ ~ 

· . te verzekeren. . · · · · ~ ~jrJl' 

. . Zeer waarschijnlijk wordt· een ander contact gevormd do:rw· 
de Indonesische communist~sem9.oen (Sema-Yun alias Ali Karim). · 

Semaoen wèrd in 1945 door.-ifê" Engel~en aan de Sovjet-. 
au tori te i ten uitgeleverd· en daarna als docent gesigna·leerd 
van· de Po·litieke Universiteit te Moskou, wellee Universite:,tt 

· speciaal 'is· bestemd voor de opleiding van personeel, dat ·lei
ding moet geven aan de commu:ilistische activiteit buiten Rus-
land. · 

:r::! ''(J: ( ,· ~ ,,, _1 .. ~ t·~~·. 1 ,. 1 .• _\ L L ':~ -·~ ~ ' ). ~ !. .. ~-. ·:... b ;_ x~ 
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> • Vermeldenswaard is het ,ver~lijf te Singapore in October 
1947 vai! een Russische. l;l.andel~Ve.ttegenwoordiger onder de naam 
vàn Nicólái Plavin. Gedurende d~ens. ve~blijf aldaar viel een · .·:-·tl::h 
vernoog&e politieke activiteit.;.ià.a.r' te nemen. · · 
. •· · Nadat Britse auto-.r_itei ten ·hem ver·der verblijf te Singapore 
Oift,~egdèn, begaf hij zich naar Bangkok. Volgëns ziSn uitlatingen· 

·L/ zal hfj· pinnenkort·rnaonesi8 bezoeken. - · 
/}'lJ · T·e Singapore had Plavin contact met Indonesiij via de Indo

.;~/- t:ésische comml)ni~t Yoesoef _<;toen~a Ali. · · 

·~~IC . . . Er is rechtst~~eks, r~d.i~-c·ontaèt · ttlss~~ Mosk~~ en Indo.
f Of!7J"' ne·si~ via het re;é_ub like'inse radtö:-s.t~tio·n De langgoe. 

... . . · _. De ge.l.ijkheld v~n u,i t~á.tinge:h várl eömmunisten in Indo-
f n~sil! ~n die in Moskou wijzen o,p een ..rta.ûw radio-contact~ .Rede- ( 

. voer~ng~n van Alimin worder;t vee1àl·enige d~gen: nadat zij .zijn 
gehoud-en door Tadio-Mosko}l tekStUeel qerhaal<l, terwijl omgQ
·ke.e·rd zeker is, dat de· P:K. I, !'~ageert op á.anwij zingen d-ie · 

_ là:mgs· dezé wegvanuit Moskou zijn verkregen. · · . 

(· 

., ·· .. 

/ 

. 1 ..• 
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IV. Verbindin_g~n ,met Mälaia~ 

l. qomm.unistische ?rganisati
1
es .• 

. De Ç9nlmU+listisc'he stromingen, zowe.l onder 'Q.e Indona
sUb's. als onder de :Chj,nezen en a:t;Ldere bevo~lkings~oepen op 
Malaka vinden b~n middelpunt .in· Q.e. nMalàyan Comniunis t Party 11 

(K.C.P ... } ,tb.e· \ ._.,.·.: · instrue·:~:le·s·· .u.i·t·,.,e.Jósin:o:U)'i;;ntme;.t\~l1Ph'~e?.t 
g!l'oteliin~1n1!::1:L{'J"JJ,:..~v).r)Xt.f1eO!Jl:I~~;.:~.a~nions il op ti?-la:ka. · · , .· . 

· D,e 1M~C .:p •. staat 1n c.ó'n't'ace-:me'e-ä11~m.munJ.s.~isch geo,t:il!~-: 
teer,de "Malayan Nation.al,ist Part;y_" {M.N.P.), die h~ar hoofd-
zetel heeft . te 'Kuala 'Lumpur. · . . 

· ·De M.,N.p~ ··iS gelieerà'met an·de~mindet: belang:;-ijke, 
. communis-tisch georiënteerde Indonesische ver·en~girtgeh op 
Malaka, ZO?-lS de.::ni~§.~:qef1ta~i9..9~~, de 11 Per"sátoean 
lndoriesJ .. ?-~~!'~~~-- fie~aY~::_s_e·amen· As~2.c.i'ation" ·en de 
lT"!nd?nesian _f3ranch. of the Si_~A..~_2.i'e Federation of ·Trade 
Unions 11 • · · . · · · 

Naast de M.C .. P. agee.rt de sterk communistisch. g&Or11n• 
teerde "Chninese Democratie League", welke over heel Mal~aka 
en ·sumatra verta}fkingen heeft. · 

2. Verbindingen. _______,_. --
De M.N.P. heeft contact met de Partai Sos~alis op· Su

matra. Het zou in de bedoeling van de M.N.P. liggen ook in 
contact te treden met ande.re Indonesische partijen en in 
het bijzonder met de republikeinse reger:i,ng. 

Gemeld werd contact van de M.N.P. met de van J-ava af
komstige communist Soeparto, die te Singapore arriveerde 
en veel.propaganda-materiaal vandeSajap Kiri zou hebben 
medegebracht. · -

~In October 1947 vertoefde de voorzitter van de M.c.P. 
Chang Ming Chin, onder een valse naam te Batavia, alwaar 
hij logeerde bij de broeder yan de onder-voorzittet van d~ · 
P.K.I. Maroeto Daröesman. , 

Te Batavia zou hij besprekingen met de Vic·e-Minister. 
van Buitenlandse Zaken, Tamzil~ hebben gevoerd over steun .. 
verlening aan de Republiek, terwijl zou zijn overeengekomen, 
dat men zou trachten communistische propaganda-literatuur 
en leètuur van communistische opvoedkundige waarde in grote · 
hoeveelheden vanuit Singapore in Batavia in te voerèn, 

· O&k het 11 Dasaäd-Moeksin-Concern 11 wordt in dit verband 
zijdelings ge~oemd. · 
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. _ De Communist Boejoeng Sal·eh, lEZider v~n de Afdeling·-
Arbeidsaangelege.nheden van het 1!0rganisasi-Bur·eau" van de 
P.K.I. en als,~odanig d~ geèstelijke vader van de s.o.B.s.r., 
bracht. eni~e maanden .gel~d;;n ~en~:bezoek:. aan Singapore en· trad 
in contact mèt de leiders van de M~ Ç ,P., de republikeinse ver
tegenwoordiger. te Singapore, Oetpyo, · erî· ,enkele prominente po-
litieke leid:ers. . · 
· · omstreeks ei~d. September' ke·erde Boejoeng Saleh op ver-
~oek van Hatta .. na~ Sumatra terug~ Hij· zou·. echter plannen 
koest'erer+ spoedig weer- naar Singapore· te gaan om een inten
sieve-prppaganda té voeren voor de onafhankelijkhe;id van~de 
IndonesH!rs èn de bevolking van: Ma).aka .• · , · 

. Gedurende de laatste tijd is d'e 1 communistische activi
.. teit in Singapore st~rk toegenomen: tèrwijl een ,.Vl.Qed van 

commun~sti.sche leótuur via Penang qumatra binne,nstroomt. 
· · De Indonesische comrilunist Yoesoer_· Go~nta: Ali, d~e thansF 

Abdoel Xariin 1 _de_'leiëler van de P~E.,I,· op Sumatra, schijnt 
pla-nnep.·te h-S~'qben naar Shanghai t_e vertrekken om contact op 
~te riemen met dé Russische Consul-:Generaal aldaar. Hij zou 
·slechts wachten qp een mandaat van Hatta, .de gquverneur _van ( 
Sumatra Hasan, en de.co:rninunist Nathan te Fort de Koek. Voorte. 

. zou hij de republikeinse regering.hebben verzocht goud en ki· 
-. ninepoeder ger~ed te houden als ·ruil'mliddel voor. de door Rus.-
. 'land te levere i\ wapenen. _. · 

' .. 

Hongkong _schijnt, nog st~eds d.e directEr cömmunistisc_he agitatie
bron te zijn *obr Zuid-Ooqt•AziB. 

- In Hongkong eindigt een ':r ege lma ti ge Russische. scheepvaart
dienst, ,waarvan Wladiwostok het qeginpunt is •. 

. In Wladiwos~to~, dat ·na. de v.al ván Y~n-·An in belá,ngrijk- ( 
heid is toegenomen~ b_evihdt zich thans een vrij belangrijke 

· politieke school9 ' · · · · 
· .. In W-ladiwo~tok hadde:tJ.. besprekingen plaats dvér het opri.ch~. -~ 
t§n v~n een "Oosterse Cominform", terwijl Wladiwostok het aan
\ta!,lgspunt is voo~ communisti.sche' infiltratie van· Japan ·en 
K~~q. . . . . -

. Uit rapporten~ b.lijkt, dat· een levendig va-et-vient tueeen 
Hongkong en de actieve corrimunis.tische cen'tra Medan, Sydney, 
Singapore, Bang~ok,' Ha.noi,_Manillaen Batavia plaats heeft. 
In Hongkong :vvisselen,vaak de volledige bemanningen der_ schepen 
van·de Java-China-Japan-lijn en·dit b~.edt een ui·tstek-ende kans 
voor comril.UI'listiscbe. i:n!'i ltratie :p.aar. Java. . . 

De·. ncomm11nist Sout-h East As:i.a Conferènce11
, die in Augus

tus 1946 in Hongkong ·werd gehouden, werd bi-jgewoond door Miss 
. Li_u Yen, alias Lui. Wen ·oe en Yhiri Chou Yen~ ali!3-S Teh Beng uit 

~ Med~n. · 

j:""te Sint:~:pore zou zijn geplaatst als ve;:tegenwoordiger van 

' ·/ 
/ 
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VI. Verbindingen metChina~ 

' • . . . i 

De 11 Chinese Democràtic Leágue 11 ,. di~e in October 1947 · door T~jang 
Kai Chek. w~rd verbod~n, .heeft ip all~ z~o.· A~ia.tische· landen 

··, ·. haar verta:k~ingen, die .. vrij niach,tig zijn. . · · · . ·. 
· · . Op·Sumatra is de ''Chinese Democratie LeaguE? u een· Vrij '' 

.· 'belangrijké beweging .IIL(?f{. eigen vaartuigen: en pJ;'opa·gandisten, 
, ; ._die vaak üit China: worden ~~tgezonqen. . . , . 

... . 
,. . \· 

VII.-Verbinditigen met Siam. 
:: . •. ç •. . • ' • 

. . . . . tn Siam wera reeds voor de. oorlog door Tan Malaka een 9rganisa"::' , . 
~~e opgericht~ ·die communistis9he ··activiteit. ten. be~10eve van 

·rndonesi!! kon ontwikkelen·, terwijl toen ree.ds de ''Groot-AzilJ-

\ 

Idee" we.rd gepropageerd~ · . . . 
Prominente Indonesische communisten combineren thans 

veelEü een verblijf te Sing~pore met een t)ezoek aan Bangkok. 
Enkele voorbeelden hiervan ~ijn Tobing, Thamb6e, Tahi,r ~arin 
Lo.eb.is, Hadji Djanggoet, alias Sabaroedin, a~ias Kasoei'din 
Rasqel.. . .. · . Î_ • . • . . • 

De· be la-ng.ti jkheid van :Bangkok' voor de naastE; t·oekQinS t 
v-alt. des te mee.r op door de vestiging aldaar in.Maart.l'94?. 
van een sovjet-Ambassade, die over een zeer uitgebreia perso
neel beschikt,· terwijl ongeveer 2000 Russiche handelaren, koop-
lieden enz. een entree-permit.voor Siam. hebben aangevraagd. 
Voorts zou Batigkok een eigen ·.radio-telegrafische verbinding 

·met Moskou hebben. · . . .: ·' 
In September we,rd 'iri ·Bangkók ·de "SÓuth Eást 'Asia League" 

opgericht door v~,rte'genJloprdig·ers. v-án Siam, Viet-Nam, Ip.done- . 
siê, Malakaen nog~ enkele andère Z.{). Aziatische gebieden. Het 
doel .dez.er ve,peniging is: '.· . . . . ' . 
a. de onafhankelijkheid van·.de· volkeren van z.o·. Azi~,. 
Q. · de bevordering vari. .de w~reldvrède, · · · · 
e, de bevordering VEiD. de_ 11 So.uth East Asia Federation". 

' tn dit verb'ánd is het niet ónbela!lgrijk. dat de Indonesische 
. vertegenwoOrdiger soedars.ono, vol_ge~s een àntar1;1..:b'e~icht van 
24 Novem"t?er, in Bangkok is geweest en heeft v~rlclaar·d~ dat hij· 
zich. binnenkort naar Indonesi~ zal begev'~n om de ·betrekkingen 
tussen. JndonesH! en S.iatn met. de Indones;tsohe regering te be-
spreken., . . ., · · · · 

·,.' . ·' : · Vermeldenswaard zijn de meded'elitlgen ·van een v.ert-egen
wo~rdiger van het Amer.ik~anse. nser:bpps-Hdwarji.-Concern11

- uit 
·, :Sam.gk:o·k-, ~t alda{ir wordt gepoogd' gehe13.l Zuid-Oost•Azil! om 
~te vprmen·. tot. ·een pro~~-omm:unistiJ;~ch blok. · . ·. ~. 

... ~ . 
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VÇ>lgens_deze schrijver trachten inmiristens zes landen links 
gèorH!nteerde -gr.oep_en de productiebronnen en de millioenen~ 
massa's van Zuid-Oost-:Azi~ ónder_. de i·nvloedssfeer van Rusland 
te brengen. · . - .. · · . . - . ·. · 

De Indonesiêr .Abd.oel. Ràeo~l, alias Mohammed Abid, die re-
· gelmatig in Iran verschijnt en dan via Singapore naar Sumatra 
· terugkeert, -heeft contacten- in ·Si·á.m. · 1 . 

Volgens betrou.wbare_inlich~ingen·zoude:U er plannen be-
staan te Bangkok een 11 Indonesian_ I:riformation and Intellig.ence 
se:rvice 11 . op te richten, hetgeen' belangrijk is in verband met e •. ,,_,, · •• ~ 
aanwijzi.ngen, dat de communisten in Siam ee.p: greep naar ·de 
macht zullen doen. 

VIII-. Overige Verbindingen, 
:. ' .. 

' ,· I • I 

1. Verbinding~! me't de Philippijneri.' 

. po!nmunist·ische con-tacten mèt de Pbll.ippijnen z:i,.jn niet 
bekend. Wel· zfjn er· aanwijZingen~ dat Vanuit de PhilippiJnen ( 
per prauw aan subversieve elementen op Bornéo en Celebes wa .. 
penenworden geleverd door de.Philippijnse Communistische 
Par'ti.j • . 

2. Verbindingen met· Viet-N8.111•'. 

_ . Bèkend is." dat de communist Rarahap in Singapore contact 
heeft met Vfet ... Nrunse communisten. . 

Het hoofd der Annamietische Dèlegat.ie in de Viet•Namse 
volksvertegenwoordiging, de te Möskou getrainde Tran Van G1.an1 
verbleef .in Maart ],.947 in .BäbgkÓ~i ·welke plaat.s gedur·ende de 
laatste tijd. veelvuldig werQ. bezoêht dbo'r Indonesische commu• 
nisten~ - · 

3. Verbindine;en met_ Ceylon. 

Toen de.Pacific-oorl.og· ei'ndJ.gde, bestond op Ceylon een 
vrij intensifiJvecorrimunistische activi.teit. 

· .. Indones:P~ we,rd dan ook gedurende de tijd •· dat er een 
Brits bezattingsleger in Indonesi!~ was, via Ceylon communis.• 
.ti~?Qh bewerkt. Dit coiltac t werd vérbroken in November 1946. 
toen de Britse troepen •ertfokkeh. · _ 

:ç!et is echter ni·et onmogelijk, dat de verbinding. me.t 
Ceylon weer tot stand zal komen. In October 1947 werd .te 
Singapore de "India Langk~ Steam Navigation co. Ltd,. .. opge .. 
richt) welke l!let hàar schepen tussen Indonesi!!, India. Ca11Gn• 
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}aalaka, Siàm,. Frans Indo-.China, China en mogelijk ook Korea en 
Japan· zal varen, terwijl-.tot de directie vá...n deze m:aats'chappij 
o.a. behoren Veerasenan, de President der "Singappre ;Harbour 
Labour Union~t 1 en Sunda~ar.aju, de Pres.ident. der "Mun~cipal 
.TOW1l Cleansing .Labour 1]:r;lion" • .·Deze. maatschappij- zou· in de· naaste 
toekomst eeri der belangrijkst.e conununicatie·-lij·n~n yen. Z.O. 
A4i~ kunnen vormen. . . · · 

4. Verbindingen .met Egypte. · · .. 
. I 

~ . 

Van een werkelijk communistisch contact m.et.fEsY;,pte is geen 
sprake,. . ,. .. , 

Vermeldenswaard is, dat d:e huidlge. ::'(.;:v~o;)!ili:~-'nse Minister 
van Buitenlandse Zaken, H<idji Agoes SalimJ tijd:.e.ruf.''z'ijn bezoek 
aan Egypte> geheel onder'~. :d~ invloed zou zijn 'ge.kón,!f:Î:g van 
Abdoel 'Rachmanowitz, oUà.·~consul van de UoSeS.R. tê Djeddah., 
een tot de Islam bekeerde Moskou-agent voor. lslamietische Zaken 
te Cairo, thans adviseur. v-an Ko.ning Faroek. , , ·. ... . 

. . . . - . 

Communistische infiltra,tie heeft plaats.via.~iv~rse inter
nationale mantel-organisaties, waarvan de noofqkw~rtieren in 
.Pla~lzijn €;evestigd. ~an él.eze organisatie~,. die'~'zélf niet 
u tgesproken communist~sch zijn,. doch waar~n communisten zijn 
opgenomen, zijn de volgendebela.ng.rijk: 

1.· •. De "World 1!,ederation of Trade Unions'; • .. - _.,._.",...._. .. _.. ___ ,. .. 

;tn' Juni 1947 werd een congres te Praag gehouden, :waarbij 
van Indonesische zijde de communisten Setiadjid en Oei Gee 
Hwat als afgevaardigden aanwezig wareri~ 

2. De "World Fe·deration of .Democratie Youth". . __________ ,...__.___.~--....-.--..;;.~---------
. De W .F .D .Y. , die ·in J;ndÖn.~siH is vertegenwoordigd doo.r 

de "Feder-ation of Indonesian Yo~l~hn, hield .in 1947 congressen 
_in New-Dehli, Parijs en Pr:a.ag, ·waarbij Indonesische delega ties 
aanwezig waren~ : · · : . · · · · .·· · 

In Mei 194:7 bezocht eèn delegatie van de W.F-.D.Y. Java. 
De reti_evoeringen, welke dpor de d'e lega'tieled.en we~den uitge-
sp_roken1. waren openlijk· communistisch. ·· . . ''J. 

. '·, De verbindi.ng met de W .F .D.Yo loopt van Praag vf~ Parijs 
naar Bombay en vandaar langs radiografische weg z:1aar Djocja. 
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· J. I!'Internat~onai Uni on .. ot .stu~ents 11 
•-

\'ia de ;r:.u.s. lopen propagandawegen van Mosl(ou·over Praag 
ea lar ijs· naar Indones i I!, · 

. ·Ia Augustus 1947 wèrd ·in. Pari.Js een wereld-sportte(ust. ge
·11••t•n ander':auspiciên van de I~u.,s· •. ~ waarvo_or de Indonesis(the 
S1•f•~ftt·enorganisatie t:tikatan Pèladjar Indones ia" een u~ tnodi-
ctac ~ntving, ' . . 

· · In. S~p-tèmber-· 194?· weJ;d te l'arijs een ~ongtes gehouden,· 
waa•\1-J 09k Studenten ·u-it IhdOhesiê ·en Indonesis_çhe· f;lt'Udenten 

. \lt\ Hottand aanwezig waren_ o.a~ Yoe·soet Moèda Dälam en -soe-
. J'lJH·~ Yoesoer is óorrespondent van de communistis~he. bladen i 
•Z)e.t~Y. Workel'" te New York, 11De Waarheid,. te Materdam • en van 'i. 
'-•~ Ja(ene~Jische weekblad "Indonesia" te ~sterdam,. 

"' ·•. . ' 

1 4•: .··l!· ~.lnter~t·ional Demooratie Women Federation 11
• 

Dttt tat.ernati.onal:e vrouwenorganisatie hield in Februari 1947 ( ••I aoagl'es,. waaro.p ook Indonesische vertegenwoordigsters aan
wes.ia waren.· Tijdens dit eongres werden communistis,che cause-
t1ela gehouden. .. . 

••• Kowani (Kongres Wanita ~ndonesia, Indonesische Vrou
Wtt·Je4e•atie). is bij bovengenoemde Federatie aangesloten. 

/ 
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. 4.· HET ·coMMuN'rsME~.IN D.E MALINO-.GEBIEDEN. 

Oost-IndOiiési~. 
·. i . { ~ . . - ,· '~ \ 

Opmerkèlij}c is Hi vri jwe·l alle· :po:Li tiek-bewus te-. ciel~n 
van Oost.:-Indonèsit! de :t.oenemende activ:it~i·t '1·n 1.\et vákv.er-
enigings leven·. '' ' . . . . ' .. • ~-· . --. -: ·.~·. 

. · . Men ;kan aa.nnerilen 1 dat op ZlJ.id•Celebes 1nv1(leden van 
buite~ ·(cói!lltlunistische ·celvormfng - .s.o.B~s,I~) ·in' deze 
acti;vit~it· een'.aap.deel hebben. · 

" . ,, ~ .. 
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A,fges loten } 1 .Jan~ari ~94~. ,-
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JAVA en SUMATRA.·~ - ·bladz. 15. 
C., COMMUNISTISCHE en aanverwante verschijnselen. 

Verslag periode bracht een rijke oogst van in beslaggenomen communistische 
gegevens, welke wederom een .schel licht werpen op omvang en beteke.nis van 
het communisme in de republiek. 
Uit' in 1947 opgêmaak'te· rapporten van de Pengawas Aliran Masjarakat gevonden 
in haar·voormalig hoofdkwartier te Poerwokerto blijkt: 

a.Dat een z.g. T.H.{Tresno Hati) organ.i'Batie, een mantelorganisatie. van de 
~ P.K.I. bestaat voor de ongelette~den, bij wie het nqodzakelijk om de 

P.K.I, ideologie ingang te doen vinden op een wijze in overeenstemming 
met hun politieke overtuiging. Deze .organisatie geeft weekcursussen en 
omvatten o.a. onaerwijs in Marxisme en Leninisme. 

b.Dat de positie van de P.K.I. in de samenleving gestabiliseerd is gewordén 
door het toetreden van Alimin, die naar de algemene overtuiging een offi
cieel persoon van de Kominter,n is, waarin hi·j al"s militair attache voor 
Indonesia zitting heeft', 

c.Dat de ondervoorzitter van de P.K.I. Drs. Maroeto Daroasman zitting heeft 
~ in ~e Centrale Raad van de Pesindo, waardoor dus het nauw verband tussen 

·P.K;I. _en Fesindo (en dus Partei Sosialis) wel goed tot uiting komt. 
4.Dat naast de P.K.I. ook het oentr~al bureau van de Sobsi, dat niet vreemd: 

is aan de activiteiten van de Indonesis~he socialisten en communisten, 
zich toelegt op het tot stand brengen van verbindingen met groepen van 
hetzelfde doel en streven in de internationale wereld, vooral omdat 
Allmin als adviseur in de Sobsie zitting heeft.Reeds meerdere malen be
stond gelegenheid aan te tonen, dat de Sobsi gehee~ onder communistische 

. leiding staat. . t -,. e .Dat de Pembrontakanbeweging van Soetomo te Djoeja geheel ,onder leiding 
--~. van de P.K.I. en de Partal sosialis staat. , .. 

f. Vers.chillende P .K.I.' (bestuursleden) en andere communisten zijn t~vens 
lid van een arbeidersorganisatie, terwijl ook in andere partijen en de 

·strijdorganisaties verschillende communisten zijn geinfiltreerd. 
i.Dat Q.e bekende communistische agita11or D.N. Aidit tevens werkzaam is bij 

de staf van de Angkatan Li~t Repoeblik Indosesia (Indonesische Zeemacht) 
op het republikeins ministerie van defensie. 

Een tevens aangetroffen document onthult de volgende feiten: 
"Voor de versterklng en de distributie van voedsel wordt door de P.~.I. 

goéd gezorgd en deze zorg wordt mogelijk gemaakt door de economische positie 
van de P.K.I. waarvan men zeggen kan dat ze sterk is. Een andere poging inza
ke de organisatie is nl. het rijpmaken van de partijleden door kaderoUDsussen 

·welke in twee soorten worden verdeeld nl. A-cursussen voor de intellectuele 
leden en B-oursussen voor de leden die voldoende opleiding hebben genoten, 
in het leven te roepen• In genoemde cursussen onderwijst men politiek, vreem
de talen enz. Op een bepaalde tijd moeten de A-cursisten reeds bekwaam zijn, 
zodat ze de B-oursisten kunnen leiden. Op deze wijze kan men in slechts 

z.o.z. 
Uitgetrokken door ............ : .... : ... PR................................... .......... ... Afd./Sectie ..... AOP 1: .......... Datum .... 1~ ·~ ~ 48 
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korte tijd vel:e lederi. krijgen, die onderwijs kunnen geven. Om het peil van de 
Lderwijzers, cursisten en. leden te verhogen en te controleren zullen er van tijd 

tot tijd debatten en discussies worden gehouden." · · 
"Om de drie,maanden worden examens afgenomen om Ie zien of de cursisten bekwa
met zijn geworden. Zij die bekwaaa genoeg zijn zullen onmiddellijk een opleidins 
krijg~n_ voor de actie in het buitenland." 
ffi.aiernaast worden brochures, de meeste uit Rusland welke van zeer geringe prijs 
zijn, uitgegeven. De reden waarom veel Russische lectuur wordt uitgegeven is · 
iJl. omdat de maatschappij, welke de P.K.I. beoogt de socialistische maatschappij 
is, zoals die in Rusland bestaat. o.m. het systeem om het hoofd te bieden aan 
buitenlandse kapitaal,_ bondsysteèm van s~erke afscheiding in de diens~ tussen 
baas en ondergeschikte, maar gelijkheid in het prive-leven." ~ 
"Wat ook·belangrijk is, is de actie van de P.K.I. betreffende de infiltratie inl 
de samenleving. Deze infiltratie wordt georganiseerd uitgevoerd door in elk ge
bied sectoren op te richten. Deze sectoren worden weer verdeeld in sub-secteren 
en deze in wijkèn enz., opd~t deze organisatie zo diep mogelijk doordringt tot 
de maatschappij. Het doel is, dat in elke straat een P.ILI.-post bestaat.'Als 
er zulke posten béstaan, zal de P.K.I. altijd en overal van elke gebeurt~nis 
op de hoogte zijn." 
"Hiernaast is de intelligenoe-dienst van de P.K.I. reeds goed georganiseerd en 
elke maand ga~t er van de begr~ting voor het· hoofdkwartier van de P.K.I., welke 
R.30.000 bedraagt 2/3: of R. 20.000 af voor deze intelligenoe-dienst. _ -
In de huid~ge tijd heeft ,de P.K.I. in alle grote organisaties en ook in de re-
ger1,ngsinstanties haar geheime agenten." · · · · · ( 
"Waar men ook nota van· moet nemen is, dat de P.K.I. thans veel geheimè ~ 
àgenten heeft in MasjoemikriJigen, haar sterkste tegenstanders. 
"De _P.K.I. is er zeer :trots op, dat zijn ln haar strijd vele vrouwen op het ge
bied van spionnage als koeriers, contactpersonen en propagan"disten in haar diens 
heeft genomen, aangezien vrDuwen niet zo verdàcht worden .en veel meer b~wegings 
vrijB.è.id hebben dan m&nJ;len. Als voorbeeld-wordt een zekere_mevrouw Soelaiman 
geb. Soenarti Djojosepoetro~genoemd." 
"De economische positie van de. P.K •. I •. 1.s in dez'e tijd reeds sterk genoeg, omdat 
de P.K.I. kon infiltreren in het departement van economische zaken. Er WQrdt · 
fel.fs gezegd·, dat de regering ~leohts van de P.K.I. zout kan kopen." 
"Wat betreft de tactiek, die de P.K.I. tegenwoordig volgt met betrekking tot de 
staat, kan gezegd wor~en, dat deze tactiek reeds meerdere maken werd u!teenge
zet door ·Alimin, de spreektrompèt van de P.K.I. in alle vergaderingen. In het 
kort is het voor .de P.K.I. thans nog niet de tijd om deel te nemen aan de rege 
ring, in verband met de.reaotie, die dit zou kunnen teweegbrengen in internatic 
nal• diplomatiekekringen (N.B. het document stamt uit de tij~ voor-de laatste 
kabinetswijziging)." 
"Omdat de P.~.r.- thans haar krachten niet ebruikt voor de stri·d naar bui~e~ 
an e aar ·rac en ns annen ter vers erk 

ver e eren. Z an me vereen e krac .en et ewone vo et 
- ro e momen et vormen van een oommun st sche maatschap 
Soc~a e revo ut e •" 

s oo een aangetroffen_kortr~~rslag van een ult~mo 1946 te Maga
lang gehouden driedaagse cursus betrekking hebbend op de werkmethode van de 
-P.A.M. (het voeren van illegale propaganda, agitatie, inzetten fluistercampagne 
het·vormen van:geheime Lasjkaraafdelingen, bestaande uit dieven en moordenaars 
enz.) Ronduit wordt.verklaard, dat de samenstelling van de P .. A.M. is geschied. 
naar het voorbeeld van Rusland, dat heden t13n dage nog toepassing vindt. 

5 Deoamber verkondigde het centraal comite van de P.K.I. het volgende per 
radio-omroep: · . ' 

~et imper~alisme heeft vele volkeren in Azie tot de bedelstaf gebracht. 
Te weten, dat er nog steeds reaotionnaire groepen op deze wereld zijn en de 
Hollanders van wapentuig voorzien. Maar thans is het getij gekeerd, de wereld
zal geen kolonialisme meer dulden. Gelukkig zijn er' ook velen op deze wereld 
die onze strijd steunen, daar ze vol~omen inzien, dat een duurzame vrede slecht: 
gewaarborgd kan worden, wanneer het kolonialisme van deze aardbodem verdwenen 
zal zijn. Heeft Molotov soms niet gezegd dat deze éenw naar het communisme 
zal leiden en de grondslagen van het. kapitalisme ondermijnd zijn?. Hij zei 
voorts, dat de armoede op de wereld te wiJten was aan de handelingen van de 
koloniale krachten. We verkeren thans in een_phase, die alle aandacht verdient 

. z.o.z. . 
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VERVOLG. 

daar ons leven thans op het spel staat.We kunnén deze phase passeren door 
eenheid van handelen en niet kleinzielig van geest te zijri. Laten onze ar
beiders en- het gewone volk niet de speelbal worden van koloniale machten. 
In een revolutie komen meestal onprettige dingen voor, zoals malversaties. 
Laten we -ons eerst afvragen hoe deze dingen ontstaan zijn. De malversaties, 
welke nu heersen hebben·we van de bezetters (Hollanders) overgenomen en 
het zal nog wel 3aren duren voor ons volk voorgoed van deze handelingen ar-

sta~ heeft gedaan. ( s .i.o.)" 
"Slechts de onafhankelijkheid van ons land zal de arbeiders vrijdheid van 

handelen geven. Inspireert de schittenrende overwinning vanKere~ski op de 
reaotionnairen ons niet om nog meer onze beste krachten aan het vaderland te 
geven. Hoe groot de moeilijkheden ook mogen zijn, we zullen ze overwinnen, 
wanneer arbeider, ~oer en soldaat een hechte keten vormen." 

Blijkbaar bedoeld als een ontkenning van de belangrijkheid van de communis
tische invloeden in de republiek Indonesia, wordt een artikel in de "Berita 
I-n.oonesia" van 18 December ongewild een bewijs van het tegendeel. Men hore 
slechts. ... 

·~olgens de India Intermation Service te Djakarta schreef John Andu, voorzit
ter van de Indonesian League in Amerika in de l~nhattan het volgende. "Ik 
ben het helemaal eens met he-geen Luàwell Denny schrijft over "Indonesian 
Republio Rises",waarin wordt verklaard dat de Partai Komoenis Indonesia 
probeert de leiding te krijgen van de Indonesische onafhankelijkheidsbewegfns 
Inderdaad is er gevaar, dat deze poging resultaat zal hebben in die zin, dat 

.. _in deze onafhankelijkheidsbeweging verdeeldheid en verzwakking ontstaan. 
l Ofschoon het grootste gedeelte van de 75 millioen Indonesiers niet houdt 
~an het communisme dat hun wordt geleerd en dat wordt geleid door Moskow, 
wegens huncultuur, hun liefde voor democratie en geloof in de Almachtige, 
mogen we het ·gevaar niet miskennen voor: 

1. het om de tuin leiden van arbeiders en boeren ~oor agenten van Moskou 
die zich van phrasen met prachtige beloften bedienen. 

2. de reeds getoonde activiteit van die rode agenten in die revolutie, in 
de hoop de leiding te kunnen verwerven om haar koers te geven. 

3. het feit, dat onder de democratische volkeren van Europa en Amerika nog 
niet veel sympathie zichtbaar is voor de onafhankêlijkheidsbeweging in 
Indonesie. 

Maar niettegenstaande dit alles heeft de egaring der republiek thans geen 
rood aspect. Want in feite hebben regering. en volk goed de ogen open voor de 
elementen, die nadeel kunnen brengen. 
De leiders der republiek zijn thans verlangend om met het volk een echte on
afhankelijkheid en democratie op te bouwen. Begrip over deze onze problemen 
van de zijde van het Amerikaanse volk, alsmede ook hulpverlèning zullen zekex 
lijk er toe voeren, dat de slechte en opportunisische rode leiders hun kaar-
ten moeten openleggen." z.o.z. 

Uitgetrokken door ..................................... P-IL ............................ . Afd./Sectie ........... ACD 4 ... Datum .l6 .•. 2 .. 48 

A.L. 17219-"17 



Duidelijker kan de invloed van het communistische gevaar in de republiek 
wel niet gezegd worden. Wat de door Andu beweerde immuniteit van de re
publikeinse regering voor dit gevaar betre:f't, zo. behoe:f't men slechts 

. d~ze halfmaandelijkse overzichten te raad1üegen om van hettegendeel 
overtuigd te worden. 

' ' . 



,. 
,· 

,· 

' -~· 

,.,.,· 

' 

·' 
I· 

I ... 

·.\ '' 

-~~ 
:{ 

· .. 

;;· ., 

/ 

.,'1 

,,· 
'~ .. 

I 
.·.,· 

i( . ' 
·J ' -

•'.'' .: I 

~~;;~:~$;~" > 

~ .. , . 
: __ ::··· 

. .._. 
t 

',_· 
\ ,, 



ZEER GEHEIM 

' . . /. .. . 
VOORLICHTING door de;- PARTAl KOIVIU1US · INDONESIA 

OVER DE 

BUITENLANDSCHE POLITIEKE SlTUATIE 

, I NA DEN !Ion VlERELDOORLOG. 

(Uit de 1'Binteng Wlernh"). · 
.. 

. * ' --- ,---
(Met 5 biJlE:.gep; w.o• Enntookentó.gen 
bij de Vvrt{:.ling ) • 

l I ':! . -

I 

Bntv..vic., 31 Deco.mbè~ 194?. 

t 

t 

• . I 

\. 

,, 

I. 

'I 

• 



BEPERKTE DISTRIBUTIELIJST VERTALING BINTANG l1%H.AH 

Cop. No. Aantal Cop. 
:Minister Pres1.dent, Den Haag 1 . 1 
Minister van 0. G., Dun Ht.te..g· . 2 1 
Minister v. BuitTenl.Zc:iken,Dir.Pol•Zuken,Den Ht::.ag 3-12· 10 
Bt.ivelhebber der. Z\::estr.ijdkrachten, Den Hae.g(Pers. )13· 1 
Che:t' Generale Stó.f Nederland 14 1 
Comm. !ndisqhe ~8ken, MINOG, Den Hbag 15 1 

.. Hoofd C.VD, Den· Huug , 16 1 
M<~j'. G.P. KIES, p/s. MINOG, Den Haê:tg 17-21' 5 
Neth.Re:pres.Comb •. Ohiefs of Staff Wash-ington 22 1 
Hx .:Ms. Ambassadeur te Washington ?3 1 
'' " , " " Nanking 24 1 
1t " Geza.qt " Oe.nberra ~5 1 
" " " '' Cairo · 26 1 
" " "· ,,. Now ])(;lhf. 27 1 
Consul-Generaal te Singapore 28 1 
-Tijd.Ned.Zaakg~lastigde 'te Bangkok 29 1 
Nod. Mil • .Missie v. Japan. (Brit a via) " 30 1 
Lt. G.G. B~:ttavia 31 1 
Ohe f Dirvo 32-36 5 .. ' . . 
Legcroo.mmairdant 37 1 
Ch'ef Generale Stof v/h Lege:r in Ned.-Indi! 38 1 
édt, Zeemacht 39 .1 
Ohof ·Staf Ko.n. M~·rine{O) 40 1 
Hoofd Marine Intel.Dienst N.I. 41 1 
DiroctEJur B.B. · 42 1 
j)irectcur N.E,F.I.s. 43 1 
Ltz. II ~. N.H. POSTEMA, S'pore 44 1 
Sectie I-1 45-54 20 

'' I-4 55 ·l 
'' I-5 66 1 

Afd. II 67 1 
" III 68-69 2 
" IV. : ?.0 1 
tt V 71 1 
u VI 72 1 
" ·vrrr 73 1 

S&cretariaat ~4 1 



.. 

. ' 

. . .. 
I.t 

'' .. 

. ' . lN!.EIDING. 

l· In .liet OJ:'gàan van·'<ie Partai Komunis Ind.onesia, 
,..'~et te Djokj'a uitgegev~.n w.e.~kl:had. "Bintang lv1erahu 

·· :(De ~loo.de"S:ter), verscheen in den loop van. :l94? een 
zeer .uitvoe.rig .... want over·,niet minQ.er dan 8. num
mers· verdeeld .. • serie;_artikel over de int:e'rîiatiöna
le staa.tl.:u'ndige situatie, voorat i:v·.m·. Indonesie. 

·De numr/ler.s van ~et: vveekblod. welke. dit lange stuk 
bev.atten, kvoïamen aa,nvank~lijk slechts incidenteel 

·en· dan nog niet a),le ·.ter be_schikkin& van ~efis. Paar 
1nbeslagne.wi.w;en tijdens. de palitioneèle actie kon 
Q.e h?,nd · word.en t!)elegd op enlcele ontbrekende num
mers, waarêlo'or .vrijYJel het gf;}heele overziuht e.O.til
pleet ·is~ Totnut oe: ontbree~t no~ het blad met het . 

·: eerste gedeelte, d~ ~even ov~ri~e:deelen vorrn.en ech
ter een aansluitend geheel_,'dat.thans volledig is · 
verta~ld. . . . ·. . ' ·. . . ' . 

Vertaald is de beschouwing welke onde;r de titel 
;1Suasan"!"l:ïlternasional sesudah pe.rahg doenia. keduaii 
(De internationalè sfeer na den-tweeden wereldoorlog) 
verscheènin achtereenyolgeris de nummers van genoemd!' 
P.X.I.-orgaan dd ló/3 ·'47, 16/4 '47, 15/5 1 4-7, -1/6'47, 
15/6. '4~, 10/? '4? en 1?/7 '47 (slo·t). In de verteling 
.geschiedt de- bronve:r.r.1eJ.ding door middel van een noot 
a~n den vo-et _der pagina, waarheen vwOJ;dt vervvezen door 
een- se-arretje naast den tel(st. 

i . Het overZicht' is niet geteelc~n:d, noch is elders 

!de naam van d:en schr~jver genoemd. net verraadt ech
·ter wel de. hand_ van een te.rzalce lcundig persoon, ~n · 

,, het feit· d.s.t~e schrijver eenmaal de .Pluralis majes
+tatis laat va.Ten voor de eerste-persoonenkelvoud,doet 
··vermoeden dat hier ee:n belangrijl{e ·'vooriD:an aan het . 
woord is. Bove:ndien bestaat eenise overeenstemming 
tusschen den gedachtengang van dezen'anonyro.en schrij
ver ~n de "Bintang ~:~erah" ·en dien van .8.li1nin in het 

· artikel· door dezen ge.publiceerd in het connunistische 
dagblad 11Boeroeh" (De .Arbeider) te Djokja dd 15/7 '4? , 

l (bijlage I),~. De ·anonyme schrijver van het over,zicht · 
~\ ge~ft zich nl.' ui tvoer'ig moei te in zes pagina 1 ~ (nl·. · 
i.pag. 2 1 4,5,6, 7 en 10) een voorstelling van zal~en'te 
! ,geven de t de· commwiisten de eeni~gen zijn die werke-. 
, lijk. en met suèces $1-ïrijden voor- ,de ove:rheerschte 

volkeren in i ... zie. En· dit nu,· is het ui tsangsEunt van 
. Alirrl.ins betoog in· l§>enoe.md nummer van "Boeroe~n waàr;..;. 

~· in hij . een speciale. geruststelline é;eeft aan het Indo
nesische volle, en het waarschuwt tegen een paniek
steFdng ri. a.v. de toenmaiige pri ~is in de onderhande .... 
4-ingen tusschen Neóer~and en Djokja. . . . 

l~atu'urlijk is· hiermede niet bewezen dat bej,dè 
krantenartilcelen aflWJI!.Stig zijn Van eên-en-denzelfden 
schrijver, doch ~el krijgt meri den indruk dat dit a
nqnyme ·bui ~enlandsQhe qverzicht in de '~~Bintê}!:l-~ 1.terah n 
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at',komst:ig ··!$;~~ wat Pten zo~ kunhe~ mioèi®:n:~'hoo.g niveau" 
II. 

· in. de :Pui'te;~.KómUl'lis ~nclqnesiei"e>Dit verhpogt de waardé 
.. 'van:, .tiet. o:veJ?~i~llt ~ (9;$t'::n~h:.v•: ond~rwi-j~end. is·. bedoe.ld 

>~ •.• • •• v'öêf'.Îië~·l~d~·f:~n!~!Cr~·:t~~]J;ä~t~st~il-1-n" d:êr P~K.-1.) -,_ waar-:.·· 
va·n -enkel;~ -p~g~n~.~$f ~.e~'p$~!1 :~hans na de .p.ederlaag .der 
C9~~~st·~~~;i:n:_; .. ;Äi~--~f~.~fit~~*~d~:Yer!flE(rzi1l;g~rtC~n ·met d.e · q.l-

. ;jf· ~:i!~~::.~tl~~~~~tf.;;~gj;:~~;~!~~·~~~1-~·!re-e~l~~on~;~~ei~-
,. . .. ~,~! ,;~~~,'[#J~ .;, lilij~i!~~!,~)~~~t~~f=~~~~Y~<~;jt 0~!~;~ 

,.,;:' 

:O~~d:e.~v~ .. :~~~t?jli~(t~~~~~~~~~·~tt~~V~~·~;. ÇfW·4e mt!cht in. ·_. 
"1\~~d:~~:·iï~I: ~$ft~~:tp;:,~:t~~f~~J~:J'l,:Q~;f<:W:Ág~~J..; .X~~ "v~rwoes-
·pJ~:~~n~; . :er,:tä~~~~~{ ... *Xl. ·h;'t. p:ve:~~e-~·;~'<:l~t· gel;ned (f 
--~- ·~_·_.·_, ,r;tÇl. ;~. :_,_~_·_,_@4 __ · 1_· ~--.· ._·· . . . .. ·-···t. r_.~ .. _•· __ er_ ·±.· s _·. e __ t __ n. __ ··. ·.illl_-. __ o_ e_·_ '1_~. 1 ·._~.·~e. 3~f_A_ :h.· • ~_·_:1:1 ;:-. ~ R• ~ .. __ 7J __ · <i_. w. z •. c om--~~~~,~~r.~J1ia:? -.~·:.china·:;t:' .. \3.0~Un'i~~~-5~~;',~r~f~jk) zich. te 
·w.e;~~:. ~}~!' ~~e -~-~~~~~,i~J~;(S~n · ~p~el.WJ. g. ~·~·";~t~:~ v~·:r ~~ti;i.;gd ~ stat en • 
. ~;.: ·-~w.·:., \ tr ~~-·:"'ate·n'::h:O. én Wé.s;t.~.~- · .a··in,Ji: .. d.en te 

;:L 'Jtl~lJ:Ji<!ë; ": ~<dó ·.··, ~,t.!'Sèll fi·ré iè. in. te 
r · :lJr;ê • 'en ;~;~:zi:á· . t'·zt "·:.,~t};;.~:a;· .n~ .... e; ~:t. me:t;.<: iJ.~ o-China .• -
.· ·. •· .. ·-~·· ~é, ;.ë"Ç)lêJ:~ê:~?')i•9!/:~ .. ~·,z,~.l:if;itj;>.~'g1~ :.;;;iH .. ·. ..vá,,rl::.:. e'<~ .t\ánt.e:êkeningen" 

.. ., t: ,_;;o:P.,4~ ·V:~-r~~·~:Uig-,/ ylfe~l~~L !3:l~-b~;L:Eà.e;e ·;~-~!! .. ~.(}égevoa~d 'hier--. · 
•

0 ._,~-a~-g ~~,~-~!~fi;J~t~~l§~R~Fg~-zy't'·Ji~jl~ aparv ,g~oon.den,_ tez:. eü~de. · 
<•\1 ~~~;- J~.z,~~ ;;~n,; s.t~;~\~~t~ .. ~~'t·.E?,lJ.ep ·9a.~~d~{l~t~,-~~- :.vertal·~ng te ·r ~:eag~n;·.O:.tn;; ~~?' ~t.ek~t /P~.~~-~~?s!:~a~.~'~a~a~~~~P.· wo);"qt verw~zen. 
··.,~~: z.; .... ::.;.-;,.1 :~.~~.· ·.:i"' ·~;~\. \~ ··•• t·-

·•·· ', ·.-
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. Dè i~t'èrnat1:o:nale'.:·sx1e.~r -naJ:aeh -t'wêêden we·i!ei;G:G>orlos•. 

~'.i~~îf~~~~~f;~i~~~~':,f:,~~#~ EW . 
-... "" 1;· •. -·!!et :im;Pèrî:ál~s~~k~~:P:t~ifltsm·è·· l?S~ in ~aropa· g.e
. oo;.,~--. ~,r:~'l1~_~'tft "v~?r:-;·~è·~;~q?-n-8'-t~gs)!~ ~~riSis ~e·:qie '~~e~ 

w _ . _ • •··. -l;~.j:t· ;L'S,(, !.r:L~ (;}Os:t~Et?~o:pa~·~i;a~:de tle AtJ;mo·ci1fat:Ls,o1l~ 

•···· • ·'~~i~i~ti~~~~~il!~~~~Aif~!!!J!~~t~~ 
.. 

·--,.._,;. 

:~-~ P.~~~~>J)è-yJy'siP,g~f. -4~·"-~fa.êhte~·:·g~-J:.t~f:'o:p(b:j;cj~H1~,b-pp~ 
_.-.g;~~'.·$~- zldfi~',r4e~;§~:~!''~~~~;}~ä)~-n .·-vey~ ~ê-;l~ftd.ng· -~~à::· .. ·_ .. · :va~a·a~· ;: ~it ._·_ t .. e~~ 'b? ·J.fi~na~·rf i'rl F:raiilé;iijlç. è n>lt-al;!El!i;~ 

- -·· . heid;' 'tlfi:~fe;~;ë~!'"~·"-g:.l~;:dt ;·dè . b~ld·ei'á~- ohdè·r: liè t n10m 
'f u-n;··a,:~f;~~<Y~~~j3i~~~~*'~t'ls~ê-'''~rt:ft; · :a,re·~~.i ah. ~al ... • 

·. ,t;~a v~Ji:zl?t'~~~--~ê:g·~nyi,1'~9:;K,'.~~~r~nge,n. _ doo:r; 4e qqm• 
·., _mup.:tstJ:;sQJ:f.~, _p'~ti'];' . 9:e· vP:rmi'ng .van: e·ef( ~ ;.~~ ~ '·· 

.ge;Uleen.sC,háJ?l'fEf,~[ ijlç ·.- :C.. . llt, terw.i j~ d!aarn_§,aS't ·hC;lt" 
reéd13 v!fn -,~~Y:J}Lvdt~~~~q·~f-Îetu~f.!le:ldèt. -~ fa~ci~mtl . 
·wer~ ·_qenutal~,;~~G,fy,~~~,~~~~tliig'! · ~ 
· 3, pe i.fi)Tloèd, V§:Jl/.'d'~;:ö;élfiÛij,l.l41..s.tis èhe pVJ.rti FIn 
· ···•··· Hést.,;.Europa .PWll~ ip kr~<H~-t )~o.e, zoo<ia:t a:U$ b~

. lçirigri-jJ{~ -Aii·au.sttf-e_eJ:l ·t?,ifa~ii::.:p:·etJ. .. in~v·lQe'?:van deze 

'.::;i~t~:~:~;:;:;:~;e!;~;;,}~~;e:l::&:::~, 
·_. · ·· · · / · een ~~g.em~~n·e:l ~t-~k:ing af'~~R:J..gen._ tege~ 
·' . ··tte.11 :té'rtr·e:l$:<va)l ,o,e~· 7>..oD*c~rn;l?:~r:~~iiv_i$~.e~ D~ze. ' 

. acti~ h~;d ·o:ol,t $t,e:un van :vo1gel~r1ge.n .aer ar• . 
· 'oéiderspà·rti.J Oftewer' êt~ 'pa.~t~Jr~.Qh:S.n~~~horn, 
.. !:lj, ~iite~~n;f}_taó/St~~~- :<I~),,vJ.e,rèl ·.;p,èinpet;t:~·j~t- .~o:'Qr .· . ._ 

:: · ~e·· s'ooifA.h}l~dem:o-cr'àti$c±i'~-; gr~wte.n.-. ···-·-. .- - , · · 
-~ '!~ : ~~-ijlll~,l~ ).5 '4-e· :~·géli~~~~. a~}?e_ic:lel?.sk~ste 
. -· -., . ;_' . tfia.pd'e:n va.n: .d e .. ;:c~ommun1S.·tJ;JiiQ,n.e ~ pá.xti~j; -
· . t~:r~:i j l: d~ a,~,Q<itá:al··•é(~iöb-~rá t~é:tl: \ti1;Ln .tn.v~Io~Çl 

· · ·· ~-l~·9fi~~--.JCw:l~~r{ jflÖ.ê·ti g~l:9.-f3n' 'q~j'$e mf~d;~ii; . 
. s~d~r~f _hèng~~-Q. _ ~-~ta$eyR~~ -·,b~~-f:t' ~~t _ ~l.J .. .
-Jd·e s~p; .. 1 al.t\J~ ·;vqJ:.gel.1~~n !t'wl~jt· rAl:Ç:"e~n P1J 
.e-ilke ve_:rkie~i!\~! . Qmdii.~ df' ;ro,id~e;IistaJI~érs zoo~ 
w.el ,n?ar l;i~è · a;t.s · ~€if:1;.tech.ts .:ku:nn~p._·:wd~den 
gedt1Wd t · · · · · · ' ·-" · · ·· f'. 

- ~ '.-" ::; 7 • ... • • ; .r j; :. ~· ' ~- . . '·:' . 
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... ·--s.~--- . :~ .. s,e·-~d.~ .. c'oJn[Iiunistische .. ·. paxt.ij. e.n de .d:eillO·crà
. . · tische :par1ii}, s~éuiletLa,J.tijd- tie houding 

van d;e Sovj~.t ... U~ie. i~ ;d .. ~ .:tn.Io om d,e regeeri.ng- · 
. FraJ:+eo tQt ~:e-tr.eden; té,c: dvVingent. v_vaardoor het . 

:.:· ', 

. voor'_de EngeTseh .. ~...nieri~a~qsche _grqèp moeilijk 
· .. - ', W(jXP. •_dj"é ·.regeerirrg te steut1élf. Da~:vöm-:wi'.jzig"" 

~en d~ Engelsc11_en en .~:..rnerikanén'JlUn ho.®,ing , 
. ._ .. tègenover F:~;aircó--~·én ·,vê·:f.jzoolJ:ten :deze- een co-

, al~:t;ie·~kabinet te : vorme•ti met >~te~un .. van de . . 
. . , . ' .. Spf4ansshe 'QOU;rgeoisie .• ~- : . · · · · 

,;·t, .. ':;.;·~·.·_,··:\-.~~:-·:. _:: :_'· ·'' ,. ,: .,,_ .. ··· ... ~~<_'_i._. _:. 

·t;;.J?a:ragraaf '!I: .DE CONT.tWVERSE TUSSCHEN' 'HET IW'J'I- . 
• . ' ;''i'...I.IS_~l:f?O~ ,:D·Plliti.l.Jib'ME "EN DE OV"~HEZl1~CHr.r$ VOL-
,,,: KEREN·.-· . ·. '.. . ,, . ' . ' .. ' . . ' . " · .... 
· · . . Oa~ dp het~ kolonia.il..e :tront·_ s tae t ·het împeria~ · 
~lisme voor eenr ernstige. crisis. In .. de. overheersch-

,: te lande . .P. Q.1l1Vo.t de volksbeweging· niet. slecllts de 
.. ,bovenste +e.ge,n, .maar_ heeft ·zij- ook· den geest wak7 . 

,, , ket~ geroepen· :van. gehee--l het r:>verheer~ohte· volk. 
-~~lts s~aagde men erin,. n.l~ in Viet ,NEUll en. in In
donèsiè, :-een .eige.n rét5eering te vormen. \1.at temeer 
in .J'enan ~a~ü· c:le '·co.müJ.utlistische partij vo.or den 

·. oo;t'l;.Og; reeds, -lè .QJ.acht in hc::tqden. llad; in 'Verschil
. · lenp.e · stre~e.n v~u1 China,· ne-emt o..e. invlOed der co.m
. )1itini~ten vaortdui-end. tóé. · viaär• het volk in b~we-.· 
·ging ~o.~Q.t,; worcl.t de pos;i t.~e v.an de co!lllî1unistfl;Jche 
partij. v~nzelfsprekend, sterker~ ., -
In Viet Num b.v. leidde de co!llliluni·st:isohe partij 
qen st,rijd- t~gen. q.e Japansáhe ·fascisten, z.oodat 

· zij liEl. den oo-rlog een invloed· ·kon ver111Jerven welke 
dlep §(3Worteld V:Jas in de .poli ti:ek des .làrids. 'In 

. Inó.~a bekleedt éle .coramunistische part.ij, .• ge!f.ekend 
naar maatstaf .. v~. het ledentç,l, . de derd~ plaats. 

: Haa;r- l:nvJ.oed op de .massa is zeer gré:lot·; '' omdàt zij 
· ee.n 'Çela.Il8riJke.' positie ii1nee.u:~ in den !Vakbond en 

den b~eret1bond (Kidan Sa:OhaJ. 'Dit werd bewezen bij' 
4e , s'fjak(Î.ng vap. de- RoyÇ!.J... ;I:ndinn Nävy in '.lltiaart 1946 
i~. ver~c.neide.q.e bf3s~s ,, toen. Engelschf? .marine-o~-
:t'ic~·eren wer<;Ie:n_ gevangen genorAen en, elk· .schip de -

2 •. 

~ vlággE;:n he~sch .v9n de Oongres-parti,j en ven de Is•. 
l.a~ietis~4~-. part:i;j, z~o.meèi~. die v_an 'd.e h~mer en sik.;.; 
~el; ,deze ~ takers kregen, ste.un. van eenalgemeene 
staking. ~eze vlootstaking vond- zijn oor'zaa~( :tn het 
V€;rsénil tussollen óe voeding voor.· tle Eng$lsche en 

_ die _voo~· ëte -Lndif!SChe., bemanning.: Uit d'eze staking 
· .laaide,~ tenslott-e ·ee.J;L_ zeer groote pqlitieke demon

stratie op teg~n het Ep.&,e-l;sch~. irnper ialisrue ~ 
\.Dit beteekende de ir):ce!}storting ·.ven de. basis van 

., het· iir.!,.periaiis;11•e .in Indi-a~ .Deze · . .stalüng .voe;rà..e tot 
de ~fkóndibing van .het standpun,t der En~els'ohe-!1 
(Labour) t.O.v. de on?.fliankelijkheid van·rnd:ia en 
tot het zenden van··Engelsc.tie kabine.tsleden naarJn
ëda. De ber_aadslaging over ·deze kwéstie. d utirde ver-
.. 



I 

~chei.d~ne.lll~anden ... rens·l-dt'te. g'ing de· bop:r.geoisle
'· groep·' (het: Congres•).> a'Ccoq:rd met dè wijze waD.rop 
d~ :Engelsche .. iriJ.peria"listen aán Iridi~à. formeel de 
onaf.C:ea.nk.elijkheid. geve.n-. Ddch alle :poli·tiei::e, mi

,. :t~tairè, e~n · econonii.sche ca.oht .. bleef in Efigeische . 
. . . · hancten .• Nu Jre·bb.en Nehrde. 'en de Congres,leiders: al. 

een, .interim ... regeering ~e .. vorrnd' Óf VO'Orloopig; ka~ 
~binet, dut ·volg-e.n:s~ he.Ke·ndnlàking van· .d.en .o:aderkO
ning Lord havell voll.e b'evoegdhe'id. .he'e~t voor .het 
dagèlijksoh bewind, -e!l tot. taak_~·: 'te z.órgen voor 
~en con~titutioD:ee;te vergadering yoor de vas.t-: 
st;el~ing van C:. e grondwet • Ook:. moest· de_ ze . vergade-
.ring de·; wi·j z·e· vaststellen waarop; de f'il~anciéele' 
r:~gelin@ tusschen Engeland ~n India zo\!'. i:noét~n 
v'Jord.en .opgelost. - . ·' ,.. . 

3. 

•. "\;~t·-wäs het gevolé$ van de-· houd.:i,.:ng van: de Con-·. 
~ gres-Partij;'•d.ie ·dit acpööi!d• aanvaardde ? ·- Haar 
houding· vvas nauw vèl'bonden' aan de :wijzj.g-ingi:m in 
de binnenlandscha po.litieke situB!tie in Tnd1à in: 

·het .. algemeèn.: Gedurende. den ·geheelen oorlog wa,s u 

Ind:t.a_,een voor:r::aaclschuur van materiaal t.b'.v .• ·ël.e 1 

geallièerden, ,in het~ bi'jzonder. t.b.v.: he·t ·Br·it·
sche ,Rijk. ~.qngezien. i'n die tijden. d& vérbindi~gen 
nogEü·· ,roç>eilijk· waren,. VJerd ·India bénut, al:s :vv~pen-. 
rnagazijn .. voor -:~ie' en :.:'..frika. ·neliswaar legde <le 
industrie· in ln.di~ .het af· v~n: de Japemsohe1.: ma§.I• 
desrtié tteg·e!)Staan9-e:. kon. Iridia. de vièrde , pJ._ea'lis t 

-der \r,ereld bez·etten en k:On ·het crèdiet verschaffen 
áan Enge],and·, · · - ,- . ·· 

H~t is thans duideiijk' hoe de po-si-tie van het 
Indiascha kap i taal· na den: tweeden \.ereldoo:r~og . 
krachtiger is. ge\vorèlen. 'lndia heeft ·th.ans een 

;_,.»esit·ie .. g-e.J,.ijJ:ç·aàn die Và!f Japa-n voor den eersten· 
• •wereldoorlog, .. India. vor.u1t thans. een kapitalistisch 

land i11é·t ·reed-s· v'olqoende ·voorwaar:dèn obl. dit kapi
talisme ih:J.-mestrijuen, zoowel het .b.innenJ,.andsche 
als het buïtenls.ndsche •. :aet versC'hil -ro.et-'hêt vroe..; 
gere Japan is, dat ~Jàjan vr~j w~s ':tin bultènle:nd
sche, ~verheërsc.hing" en India ·nog '·niet.·· De !.apan-

.-éche bourg.eoisi:e kón haur houd-ing ·bepa~en··-tegen-
' ! over d~ Erigelsohe, die vun· Ihdià- kan d:tt, nog niet; 
. · · ·Kan ~et Indiasche- kap'itaiisllle ·zich· sb.:atçs los 
.. malce,n· van he·t Engelscha impèrial.ts~e," om ·zich met 
; geweld te'·!cunne!f ·veÏ'ze·tten tegen' h~t ltJhgel,sc.Hie 

~ iro,perialisme ! -·<~lè.~rh'·':\·,~t het ·.:rs d:uidelijk, dat · 
· : . de Indiasohé botttg$!6i'sie wel· bëschj,kt · pver 'vol~. · 

:? doendè fànt,as~~ ölfi lfet' Enge'J,se.he· imperiali~;~me te 
. willen verzwakken, • doch ·liet .. hëe-ft óók gërtóëg fan
. tasie. om -hD.a:r èigen: positie te ·willen verste~ken, 

11111 Di~ i~. d~ l'e.~en waa:tom àe Indiásche -_b9urgeèisie 
. ' - ' 
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- - · .· bJ:J. ':l}eqe.k:'t.fP .,wf jze s#iêJ,üi: vexlee.nt ·aap., Indpri'E3·sié .d.oor. 

I.'Ä.·_e_-_.-. ;~n~e-~1-)_:s ___ c_J1_;·-~n_ ._ .qie_· t·.:;_·\t_:_· .o_._;_.~:<_.-~:E1 __ :·.-~ ... ~t_._~_"_;.~:n_·. _·_-=_:_;ç. :n_-_:'d.<i~f!,.è~-~-~ , s. ~<J_.·•_+_: d:a_ .. te-n· 
· . - · t,e· ge:b1:)7ûii~~n: lll .op,~T:~<i~~r.~a;net>,..J~,o-cij.f .. qaq,rtege:nnver "' 

.····•·••::~1~~~1~ift:.-l~ftf~~~f~~~~~ir; .. 
- .. È·: -. ~~-lQ:-C(geW'}'îiil,f~ ei ,kil'<JJ~liti·~~ .· e rr: .ui·tg~$:~tf!el ~:er_;:vol~S:}te·we- · 

· :<~,t~1tl~iiB1;ii~i~~~;r_·_ 
; , .. 'P . 'tt···:e - ". l '6tt ...... :r··, l". ro:· --,~ -1.--a •. · . 

. ~ e . . 

. ··.aJ.:ng~b:' ;tî·-·-~me·n, ·ild:~;;?,)l;j; et•$}• û~'eke"é:ira' J3et;t!~"dpe',Ii~-ook 
'; :a·~,;;J!lri.'& ~~:P,::a~t ~t':~s:scri-e!r\,lièn.-.·Btf:d$ ~na:i'èi.~le.lii? kupi- • 
-._ •• ~i{.~- ·rs,~t:~~" · io':~t(;·,al-tiju:• 46Sft.Ai•e.gè~tel.Iing.:•Vctn/,:be,1angen 

'. ee:lli;g~.-:,-v;q.~~t~~. ·'"el+ ziJn·dé' ·'.)~;ngèli$.eh.èn>:CJ..r'~ ~pezig 
- :srt.~~ke':mf·::l'i,:'t.S:O!;~e .Jir:tS6~. ;Ln-:, .t~ ~fo1ttén V.v èlk'è· V.~lledig 

~. ~ zfj~~-. ~ g;é~Ü's't;;jh~~:, 'irü3.zttrüctè~~ii· ."x':': .. · :~(-- ,:, · • 
.• \. >; ~ ,'i~~~-:z~t-~~,;~,~~;;'t'iiill~!l' .~è:~:-~ng~:a.~··~i.1~·~>~n .de-n .. 
. ~-. ·· _s1~~ t . ~~~~ \i~~-~~~,~l.;Jq9 ~~ .. onJI.j.\vr-~rp,~n ,. (t9'~·.11. n~ .-e,en 

'-,?~ J ~P.V;~x:~;~ ,'R':f~·~ts.; .. ye,rl~:LJ.9.e.n~~ ;:e~· ~1~, 'J:&, ,ro.o~e;~_.:L Jk 
. ,, .· :tl1l-da:~n:~;:.ct~:··_h~o;b~f?~~E3 :?tanä;.E:n:·:o@VJegep. ·;t~g~n .~e- burger-

:· Jijkê::-gj;>p' . -'~ó;._ . ' ·.; ,~. · .. · :. ' • . ·-··· ·.· ·- .. · . ~-· ·, ~: .. i .. ~.' : · ... . .* .:,.-· Vi.dt:iJ]A; .. :-~; .. 09}:~óg .. ,OiiLV~t:\7§,:•: fiet··(lon~~~:'o.f:>k· lleVO""· 
.... · . -luti·crr!~fa>ê.'':: ],;:~$~ êh~- •.§:r'oep:eil-~~ · · e.:q, ·.~o ll- file-ik .ii'j:ii, houding· 

.. , pz.o-€;)t~is'~~~:ti'·nB?~.$.n·~.: G~·dure.'~lélJ~'-<t;EiiP,.~o~r-&;dg ~4èP.nden niet 
... _ pl'î~~;n::~:4~ ~f~,~~~i~-~:t·e~. h.~~'~inv!fo~d 111}··11~~-;.oo;rr.~~~s·' 

, ,, .. c ve~:,~i&§r~rh. ~ ua~.h :Q,0k· d~- l!l.n:k~,iic.JJ.~o;~rOi~J?;S,rl <~o-.}1-..:'t;;..·· de . , .. 

, ·, ': ~~~~~~:r~;~~~~~t~~%á~~~;-~~~:.~~ff~6:i~:!~:!t~:~sg~11 
. : l~.d~l} •. d;~:.f~.,&,q~~~~s-~i:s·~·h~ :p~q;t:i'j>~it .ll-et._ Po'4gxf3S .te . 

. ... · schx~~;p~n:::~t~~Jte:1.e;:l<t ,1AA'~J;;;l:4~~9~ -·~e.:'b1)uii'gE3()~s'i~' _en 
den 'miif~e~1~.t~ncl':w· N€>~1J::tHl ~JQóin:· Êl,-s v,e:r:tç.g~J1'·~o9;rdige:r· 
üHvrJ: e ; J!l;i ël;:d;~lÀ-~~t:an.g.:S~:ó~ p: .a ch:ce·e uvye:q ;'tJ~tî t -:h Ï:J' wilde , 
dopn::d~~)ie~~ sJ.~~a~p;l)rt.~ ·.v·~~.~~fte,lä,e(, .. -~.t~f.wa"S··: :_; 

.... ; .. -:,: -.~.. -·;· :;·, T 

. . - · . 
. _:·- f 

~Vana:t lü'er :is d-:e telest ve1•taaid uit d~ aBintang. 
L·erah" il<i 15.:..4-' 47·~ · · .. 
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··r toch ·de pQurge.isi~...:gro_eJ?~ De Incliasol1e staalkOning 
, , 'Tata haél enJ.~ele mçianq~,n. te:vorèn het dagb+ad -· "'Tililes-
/ of India 11 voor eeri !ilillicfen. g101.lden van een, Ep.gels eh- · 

. ; Dlan, geleoch t Oifl. er het offioieele .orgaan van de Go.n-. 
gres-:?arti~- van ·te. mal{enö t . · .- · _-. __ ; _ . 
__ .'- Het. '\>Vos duidelijk, 'dat öhetÎ'hanh:elijk India hog · 
p.iet vrij/·vvas .ven ;illlperialistische_ iriwloeden, __ i;~án-. 
gezien d·e· r'egeering-Nehroe niet het. resultaat wa,s 
van' een .overwinning door G.e voli~sbe·heging, doch de 

.. vrucht :vtm $en col,:'p;rolil:i.s, tusschen d,e Indiascha .bour-
geois;ie en de imperialistisc'he;.regeering~ Dè weg 
në<ar de totstf:lndb:renging v,an een ona:t'l1a~elijk In~ 
d;ia · is (v>ias) ~. van. G.e Engelscha Labour-.regeering te 
·eiscnen· d~:t in lndia a;Lgemeene verkiezingen \'Jörde.Jil 
e;ehouden, t.b,v. een.oon-stitution~ele vergadering 

·die de grondwep moet _ontwerpen .welke goedgekeurd 
-moet. Yio rc'len -door he.t. ·volk, en te eis oh en dat het~ 
Engelsc,he .i eg er dan grond van In dJ a verla-te • .A.ld us 
zou b~t·volk van India zonder~beinvloeding door~ of 
dwang van ililpe~ialistische zijde zelf over: zi.jn lot 
kunne,n beslissen. Deze ei--s oh v;erd door de co.mu.Uhis-

, tische portij in Indià voorgebracht· bij ·het Congres 
en''andepe partijen <üs ontwerp-str.-ijdprogramma~' M.aar 
'd~. Congres-Part.ij_ èn ·andere partijen negeerden tit.i t 

· geheel. Intussohen ,.maakten deze. eisahen het· duidelijk, 
d'è.t het de ,oo.rr®-q.nistische par.ti.j ~vas, die in'\ierkelijl.:
heid als ":Pelopor 11 (•voorvechter') '~pelopor is· vèrrlloe
de·lijk afgel~id van: voor·looper -.N.E.:iT,I.s.n optrad · 
voor, de onr,fhankelijkheid., tervvijl d..e Congres.-Pe.rtij 

·een v.:eg inslo·eg \veJJ~e ·aan de Indiasche bo'urgeoisie ge
légenheid bSJOd overeenstemm.int, te izoe};:en ·met het. En-. 
__g~sche ilü_perialisme ·voor· een:· gezameillijt:e pogïn~ om 
de m.aoht, in handen te k:ciji!:;en over .de grondopbrengst 
en de vruoh ten van den· '--,rbeid van li'e't I.h.dins;che volk. 
De houding v~.n het Oo_q.gres bricht geen -vdj zigi~g ïn 
de LlEtCht._ va:p_ het Engelsalle imp,erialisme in Ind18. doch 
in~e5èndee1 versterki_ng daarv-an. . '· · 

Poo:r _fl.eze houding va'n het Congre.s kon liet India• 
sc.f:le v-alk als t.r'el;:vee vvorden gespannen v'oor· de· vracht

><, ~~r Vfln het imper.-ia:Li sme. 'En dit zou het 'gevplg zijn 
. van <'t~ politiek der l;:apitr:<listen in 1Iridia, als niet 

!· de cà . .rn.ruunist.isoh·e .~par·tij~ déze poli'ti~k o.P .de Lleest 
. duidelijke _ro.an~i~r ·had. pnthuld in het p'ubliek, zoodat 
het· Congres. geen politiek zou- lcunnen volgen· vah bond-. 
g·enoots ohap -laet het· :l.mperialisme. . · 

. Of men \vil of niet 1 , t. z .t'. zullen- de co.m.m.unis
tische 1iartiJ en .ue. v·aJ:b'on4 in India beslist· _in h:racht 
toenemen, 'tervdjl de bou:rg:eoisie _hoe langer h,oe mee;r 
verbonden z5l '\Jorden met het b~i ~enlandsohe kápi taal. 
t;aarschijnlijlc dat hierdoor later ,,,eer scheiding zal 
kolilen in het Congres, nl.· tusschen· de kapitalisten
handlangers·-der-Engelschen. en de so oia'al-d.e.lilocratisohe 
.liÛdden e;:roep o .l. v ~ lJehroe • 

• 
• 
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, . . Hèt ~-it· àhidelij1:-~.,-dat _qe· ~t\3:ld~lek van hét 1mi>e
·r;iäl;j.·.S~ <in .,~nd·ia;:.Ii9€/'lti:et·;~eJ1êE?l ·kon: ~~ord~n .:on~- . 

· '';pl9;,óid\,,_.H_e:t l~!iilSin~tr~~hrp~ ·;;;à~aà;t ;a;ttijq :zv~ak ,, aan-
·. t;:ëp:î,:eJ:l..i'êle ·-·tijd;i~s.g:,ti'e.?·Ó:p:ui'-ge:o·isJf3· '•nog;.v,erde~è·J;ti 'is...-··< 

_ d·~~:~~j · dE?~q.)lÓ.iilg:~,l~'J;1(:d~_·c:pmniup.i·~tl&ohe p~rtij .' 
:: -t~g~h9-p.~r:.:~:O.é. Jt~~;i..t,i.e4":. ;V~?n · l'letOone;:t:~ä eh .van de 

.ti; Eh~~,+~~A~·::,J{éJ6iJà?1'~~n~ <rri: b,~~ v.o.lic. vart ·India . zijn de._ 
· · ., .~· · fllö.~.,f:1tti~.· -~ tt~·- ~~~9~.El:~1:-s,*~i''~~~~1' o,n t~~~·m,d~:·~ He.:t :· d,q.o 1: de 
· .· Sc:r\f'.;f'ep-:-P'ru:.e·;g9~~;y~-_ytrorbeeld zal,•,v_oqr .een over.,-

. ·· · -~~t~itii~:,s~:;:~l~!i~~~~~i~t1;i~~- .. 
· l-~á.~~··:·.~);,.S•(;_~R: i!tSUJ!'4e • ;.~al,.~.I?;tim:t.;> Burtllif r l1~alay~ :en de 
. filJ..:!:P~.A;~~w:~r;:~~ ,t'bkûJyk ,,d e·r :· irq11.e.J;'4:a~ ~ s·:tf~n: .j.~_: ,in . 
'·. ê~e;.-·~WJ'A-:k! 4'~4elfq~f)~51ll,.:. ;~:en .P'Ql\1;9.genqoti?ohap te·. 

· ·o~ken:'~q:t~,,(l~~:<b:u~ig~l'JJj.i;.}~>:e,gl'-QE;lpe~_i.J,i h~,t~ over.O.eersbb.
. · A~~~·:l;~jqld;)E:'aldt#~-~àjj~e~~~~a~d, :-~~~:k,~n~!f- b,ieç1eri .· 
àap; Çl~ Jl~~tï;;tl()~le }pVó~}J.yle 1fél{~e J;;ntl,l;•flc~.iien; het· lloo-g-

. /_ t~J>Un:t :na'di:n;:t. ,;:".~· .· .. , · ,, . ·. .. · . x· -~~-:' ~ j[,fi ·;Eg~~~··~~ d'e i~n,stellj:ng ,?/~'!} ~e.r:t c i•is,i"s-1\:a
·. · . ibinei1:i "'~~-e~:s-;g,év{ö;op;te g-evvó:Î!d·en,,o.md~t, :g'é·.:Egypt:i'sche 
i - bo,q,;ç:g;eè,isie: ·.n1e:t··.::n1eer _Q~J· ·mae~t'e ,is ha.u:r; politi~l-:: 

··· · "V:a'p,. ·sa~ntáa:n; rn,et de En·g.e~sc.li~ .iklp~f!lri.a,:;l;i st7n _ 
~OO,·~"t. ·t~.~ze·J~~::P~~n-, aans~zj.,en ,hie.Et~gen .k.~a.cl'l,tag ver·zei; 

. yitirOJ.:tv.ge.:it~~·.e:~~·Cd~gr d.E?: 'qtbe<iélè~sbe:}Yegi'I,lg. :Oe · .. leiding· 
·.' :.d'€l'l". ~.y~f!~;~1J,tf"+Jfi;~<:, '<li~ Ül qe_ aqJ:t't,e,r;+_i:pg'~l1qe pe,~i.-ode çle 

~egs~r~n:g .. a:~r:~l~;J,ldep .pa.m,. ;wê;d :o . .qQ.er ai'rarfG; ·v;an haqr 
, · _· volg;~lïnf;oor: gèdwi?nge·n: .to::t e~,n:·;fl.inlre ~houd~ng~. De 

·,! -lied_,e-.ri. ';~i:t d.è bQ~J:"geo!sá;e· d'ie z!oo 'ûuidelijlc~.hahd-
larl.'S~rS: -~d.e.r. Erfgë,l~cliè}J,: wàr.en·~gè-vvq.rdèri;· .,hcicldl?u· zich 

. ' 

ve,ryreêJ49. v.~n.·l1e.*.vol~· .... · · :·· : · ' .. · . : · · .. 
· > . ;-Ie't; kaoin:at ..:.r:lol;::;rs•sy ;;pash.B: ~~erç;1 nf;l •dGn o.~-

'l:og_ j;,.Ot. _á:ft;T;e~·en :gé~~9:Il~èJ:!.,; :a;,~ngè~,~~fl d~ t pr·o-, 
El'lgeJ,/s.ç.he ka:b·l.J;1e:t n2et, ~:P:·kl,a_a!_e;·.,'W1JZe e1sqnte·. ·. · 

.• d~t ;het .:Ent,;elàch-:-Egyp.tiS.d.tie·.;vyJ?dra_p .. (~. s~aát. ~ .. 
· .::."Na.s1cah ~~, .. $®als: ;,ook: de b;aSJ.®:Ve·reenl~qmst. van , 

Linggarnj;,atie word·-t:·àangeQ.uià~ :- N.E.t" •. I .• à.;}·:v,an _ 
1936 ·zou-V)Iord:er{'g§.::wfjzif;ä •. \1ànt deze ··over~eenlcomst 

· is i,n. s:t;;-ij~ · ~e~ •djr/Souv·ereidl,:t'ei t ·van: het 'ES,YP:tlï~,.. 
sph~ V,Qlk~~ I.p. November 1:946 'ontving het kabinet- . 
SfCiky dë, o.rit\:'ê;r-·póvè:fr'äetruromit van ,Bevip• · .tie,t ··ge-+ 
'volg hl~e.rvttJ;t wa:s)-":Çlal{è.'l van ö.e -;Lz·ve,"r1f~.genvV;I(O.t:~. 

· û:_igê:rs ;'êlel~ -.~e~e·~~;èng-Si<}ky .41~, O.i~ .. ontvverp ,·?e-- . 
. sp.rta·k:en ·· n1et ·-~n,g'èl~dhe· :yë.rt,~g,e~;.:voor<ii;ge~s, zJ.oh · . 

' ~·, téràgtrp1ç,ken. nad~-t.·: het; l'vetl'k',e.:ti cl€,: j~rigeJ?~n nad
.den geréag€i~ro: m:e:t>~én: 'stakipg. o:o~ het käb:i:net ... 

, Sidh::f: · ts ·.thans/ qri-~b{md€m .·,do ()r I:ontng '.ZaiR ek, e~ . ~ 
.. · ' NoilCl"I:\&Y FasltÇt he.e:C~ .ofQdraQht-~.!ffi:h.i.euwe \J;"'ègeex;ing 

~anien te ste~:;te·n• ' · · · ~-~ · 
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'. 

' . 

. ' 

.. ~ .. 

.. 
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~ Het is duidelijk: ~n Egypte_beerscht te kort 
aan Enc,elsche handldnber,s eh' ï~Jer1ctuigen. Dabrom zijn 
ëie onderd.rul;:kers gedv~ongen .zich tè 'oed.ienen van le:i'
élers die. reeds vielen, -·:Nokrasy werd vervangen door 
Sidky, en Sidky weer door·~okrasy. 

Over d.e conti-overSe tuss.chen eenerzijds het ka
.. · ···1ri:tal·isme ... ·tm}1-erirrlishlB' ~tl ander'Zijd·s 'het· overheerach

.te volk te'nslotte nog het· volgende··: : .· 
1. de voUcsbev,eging in overheersèhte landen heeft 

reeds op diverse terre.inen de maatschappij kwmen 
b~invloeden; het· impBJ;if?.lis:me· staat voor een ~rnstige 
cr~sis en l<:an zijn vroe{;;ere ·roof en uitpetsing niet 
langer Vc:)OTtzetten.- Daarom wordt een Li<l:rïortétteiire-

. \,/ . gearing opgezet o.l.v •. de ove:rheerschende bourgeoisie 
/ en bes:tuurd door het· ilJ.perüüisme. Indien de'ze má

riorietten-rege:eririli, .. z1ch niet kàn staande houden, 
zoekt het :i.mpcr iali~srne overeeJlstemiu:ing lll€t die groep 
van d.e overheersqhende bourgeoisie en draagt <ie lei
ding van de regeering aan haar over om de nati.onale 
ert denio'cra tische rev(üi..rtié alsmede de" beweging des 
vo].lts (C.!lL1s., ·Philippijnen) te bele.m.rn.e:ren. 
2·. de snelle· ont.wH;:keling •van de voll:sbev~eging in 

· een överhee'rscht land leiild.e VG.nzelfsprekend tot 
vergrooting van den i·nvioed de·r communistische pDr
tijen en bood .gelegenheid tot .Qet leiden van voU::s
rèvoluties uls in :r·,.alaya tegen de Japanners eri thans 
ook in VJ.et .Nam, of om het verzet tE> leiden tegen het 
imperialistische offensief dat de volksrevolutie be
oogt _te onde1;c~rukken als b.v •. iri C>ino en d_eP:,ili*"· 
pijnen. ~ . ' 
~. Dok ih In~onesie zijn voldoende voorwaarden ~oor 

.ëte CülruJlWlistische partij om de volKsrevolutie t·e 
'fl/lll'! leiden. Objecti:A:.J.Ve. factoren om de revolutie door te 

zetten, zijn er· voldoende •. -<-~lleèn is he:t :!)oodig om te 
~ ovenvegen of cle subjectieve factoren öól..: aanwezig 

zijn ,in voldoende m.ate.·J ·' 

.. 

Pal~agraaf III: .~Crt~rrROVlmSX ~i?L:J8SOHEl'T DE L_,:J?ITA-
LISTEN üiiD:T.'1LIHG-. . 

7. 

Hoe 'sta.&t he·t met deze c.ontroverse tussohen 
de ka'pïtalisten onderling thans-i' ~,.:;ar staan Ziij voor 
een ·ernstige crisis '? :"!" De politiek va_n · ö.e imperia
listen. is nog SteédS eropgerioht ell\:cli';Li te Vdllèn 
verslindeJ1• .zoo is. b ~v•. de hérrie in SJI'ie aanleiding 
voor de E1hg'elsc.b,e irilperialis ten öm hUn. leger erheen te 

. 1 zenden. 

*Vanaf hier is de tekst ver·taald uit de "Bintang Juerahn 
dà.. 15-5--t-1/7. 

' ··,.: . 
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. . . Het ge:J~ig: Syriè J .. s ·p~·vrijd '';Hin Fransc~um in
. :vleéti, ,:clop.tl-··get'c;si~t. 'ó.&Çler-: :~E'x~:~:-,'elsènen in vl.bed. De 

··. · Enge1~s.è,tl~ ·in;vroed :ir,L'J~~~n -~!1 C.lt\rw \,ercl' te niet gè
.daan:" do.o.t de1 V .s·~ ·Bè :.V. S~ 'lg;eriàefi: eënd;lalf' ;milliard 

. . pó~êi: ?t~rlinb· ·aan <Xe. Engelschenî.:'·Érenl!se. maoriden nadat 
; . déZ~~ .:w~+:e~ g~dwongen. de- ·d'êttl' 'v:an )lup.·::r~jh: ,te openen 

..... r~t· VO_!(,)'J: ;-h.e;t Ej\:,~'l:sq11e ;.~~pi~~-ÇfJ 1 ~ .··.· . ·.· :"·c . ·, . _· ·. , · .. 
. : .. · ~-- :i. 'e :ba$-is. ye ·-~e~Bm~re~:vttil:· ·in :''·arcl·.a·tti vo· Llt 

.· .·:nö.ii;L. e~n>vo~o- ~:e;t.g,.-·_ :~~·J:tders:tu·~ · oo.r de:~ u: ~ntang,. -~er ah"}. 
·. · Al-s·.· ~.Y"QÎg ·.:V:él:r1:·de~e:- o\~'eT:-ee.n(~omst ... ileèifi:t· _dfl .. inv:loed .,._.· ·:. ~ 
1
. -Y~_: __ ~;.~~t.;'_-~\i.tä~'e.;~.>J._p. ·n_·.~là~he .• _.,.._:.kÓlàni. ~ie .. k. ä;p$~_B:S1_1· •• :_a:è.· {~; ___ . .. . . .. 

...,. ·;, .:,.;De:~:e: ö·as~~:ove ee:rlkoms t van Li .-'''·ai'd- a-~t~ ·.werd 
:-. tlo·:t;, .n .•. -~J1<Uende • -.· ·esteund ·on.erstJ."~,·. oo;r de 

' .:':: __ .-.~~.,~.!lf#'_· M~~·~tl:!_' :.·,: 6ange:z~7n .. b~id·e.,- _:i,m.:p:Sria]fi.aten ten-
.. z.e·~r~rt·e.,~hopen. dat· In&:one'SH~ een g róote voorraad-
. E!Ph~~r. )c?n. :VJQ!rdÊ3n &)~iD.aakt ':van, grortds.to;f'tén voor hen 

. e1:t etfri:.alorl:t· v9or hun· prodU,cten.- :aê,eft ']'çJ?d,,n;iet aan 
., .. ël.è'.:..règeerit1g.:.ëJ.el2 répu.bliel\: een ·iiJ.Oilopolie ·gevraagd ? · 

:Qe . .r~bf', vve]lcè' .ge\t~üontè. i·s a·an' het. impèria.J..ü~tis.ohe 
t'f'O;ri~:~ .konre.-~ltijéi. 'Vd'oi't U:i:t:ru~ië o.tld.èl.' hen~elf • 

. , ·;tü-j k~n zöé:fin :gereg~nhei<f b.enU.ttèn· t~èJ:' .béëpoed;l8ing 
:Và!l :.d~·:Prolet~ioohe -~ev:O.lutie. , . . · ; • . · , 
· .··.··.·DOp# dt:~t.r·otu hlS:g.:.dl t fÏj.et• v,öld.en· ::?esolloÛwd ( onö.erstr. 

. &o'o;r ÇiE):•·:t~'Bintahb 1\liér~.ht'·} als ee.n v~Ststaand ): onver- · · 
• p?.iiël..e;rl~dk• iets .• ,;:J.s: b. V • hèt verzet Van de re:V·OJ.U
t:i.~ t;~gén·de .rèaptie ten·~top; stijgt, .:iS het opk Ill0'"7 
ge;tid:!r <fB.t, de·' ~:orit:t"o\rëi'Bèn t;us·schên reacti'onè.ire . 

·. _gib:~p.en on-Q:èrl'i~g · tijdeiij#' verzvaiC):cen, zood a. t . .men zich 
~an _ëriE;- ..zijde lroJ:l.V:er:e<?nig'çm o.c1 66zéi1:üenlijk de: revo-

11-.1-t,ie. ttJ best1~ijne,ft, V~()·rpeeld~n· n~e:rvah J bij' de op-, 
icpms't:~ yan: de· commune itl Frankrijk,; de int·ervèntie-oor
J,og .deJ;' gee,llieerden. na het tlit~:rél~eit vsn de revolutie 

. ~~, 1·(:~t~'l9!2-~ ,~ :~_l},,_oolc ·in. den ~Jïvve.edf3n· we:reldoorl.o~ toen · 

. dltler, z.lJn a,fgeva.Q~d~gde Huà:o.lf~ ·Hss.s~'"'rtaar En~eland 
·· ~oiïcLrbl~l ee?·· ?ortc1'génpo-ts oha~.' 11e · bewe.Jfk~stél'l~t:;eg. tegen 

. ,sQeS.ovt)tet~·,·.nle;··nade:t 'Europa's qont.1.p:ent zou· ~~jn be- · 
:.f ze t.doctr de ).?ui~sche. t:;r_oep~h· ë Dit. b'évvij'st a,l:t.~.ma~~ 
. alleen," dç,t; G.e. lmperl..~listn~che groepen· zelf alt~Jd . .. 
l~~unnen ·bve~gaan :~o.~ ~en boü~g;è~~,ots~llappeli~k~ politiek. ' 

' . . ,. .··'i:;;. . '· ' . ~· ' . • :·-: \ . . . - ' 
He:t ·v .. olgende: ·.:ov.er· een nu·sverstand t.a.v. contro-

versen :tus.sch,en de-.1\áP:~~talisten-•.'zeJ:t. :..; l-Ju· .de .volks-
/hoogtepunt b~vieSiljg ~r hpt a;gemeen haar/n~dert'~ !;!täan ·de imperia

l~sten ·op~ he~". g_®bJ.ed van' t.?eroov~ng v:ç:n. ov.er~1eerEohte 
.land~n a-p:d.ers. tee;enov~r· elkaar dan in dèn. eerstel). ·we:reld
ooxló-g;~· Toeh ~:wa;s de, revolU:tionaif:è ·beweging· in Ara bie· 

. nog !3~'?0ht·s ·zwak. E:i;~ b'Gs'\)~bnd" een~·~g~öote pont;tov.erse tus
. schep. .. :Lm]_Jerialisti.soll-e ·Grpè:pe-n._, ·if.~.:J3enerzijds . Enge-· 
l&nd me't Sharif :Jussein Ç3n die·ns vol'gél'ing (Mekka), ander
zijds de D·:itschers met sultan Abdöel Hamià (Turlcije)· en 
volu;eiingen. Er 'bestond t;een ver:sc.hil in· standpunt, het 
ging er. louter O.i.a· de t de eene po.:rtij de, andei'e de !Ceel 
wild~ diciht~nijpen. · 

! ,, 
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De situatie is thans ver;anG.erd, vdlkie !con niet 
véronóerste·llen dat. de' drang J;laar vrijheid. ·nog hoo
ger, j~-- naar aen~top.zp~ ~tijgen. De steru van · 
;,alkie \11/órtt .. t'lwns· piét, 1nee·r·.t"èhoo1~ö. ... ::.-bij tie .Ame
rik.:H:msche kä'pi tälist'ért. Het En'c·èlsche ert ·het Arue
rilca:ansohe svsilée.a ·stE:iEÜl :oe cl.e· c·èl.· ·"0' 1 · v,oor een 
cri,äiF; -ln .i..z e_. on er,str~. d:oor de ' .intt1ng lllerah") ." . , · * · ·. D~: E:Lige,lsche.r,t•j\;.~:illi~J7ikJiäên en Nederlànde.rs zijn 

· ' zeér; listig 1n. het breij.e;en V!fn :ve.rdeeldheid ·t.usschen 
. , t!:i3 · r::eq·,h.~s.~:h~:, en d·e _lj.pjtscP,e groepé3i1, teneiild,è .. de 

. -

· ·,revoll .. (ti'e 'te ·ol1derdrukkezt, zij pro'Qp~r~n oo~ .çle re~· 
· vo1U.·6'l:oináire· te:lder-s in i1anaen te doèn vallen van de 
· bdU:rgeo'isie - en· rafor.mistische: groepen. 'In· he;t al-

·. gemeen >r! 'de~è hoU:diné;. tllans ·het ke.n..merk c·van het im
n:>erKa1fsrni3.' Üiet alleè.1;1 de Engelsehen , doob. ook 
.de ..:ll!lerU~anen drongen bij onze regeering érop ·aan 
om de ba~isovereenh:oru.st van Lingg.ard ja tt·i te aan-
vaarden die a,fkomstig. is uit het .brein van Bevin. ,
een. feit wa,&ruit· .duide1l lc .bli "kt- dat de. imnerialis-

en e enover de revo utie een h u n çmnen aan-
·:· .. ~·e!uen · önd. ers tr.. oor· de · B .k •. : • ~ , · . 1- · · • 

-~· ~n Inc1.onesie ka.ri -men. thans 'in ~bourgeoisie ._ en 
1uid.denparti·j -groepGn .. een cap i, tula tiet:,Sest aan~reffen. 

Deze groepen onQ.erschattt;:Jn de politiet van het i.m:-
.· pei·ialisme dat de ~rechtsche groepen als zijn· \\er~
''tuigert in.'-Tndonesie 1vil gehruiken; indien de cormuu
ni!3t.ische pürtijen h.t.L deze zaal;: ·niet publiekelijk 
had· onthuld, zqu deze, èapitulatie-gées.t. zijn door
gedrongen in. alle làgèn .des volles. De groepen die in 
d.i t opzicht een gevaar oplevèren, bestaan .uit de volgen
de 'lieden:· -
;te< ,de p.ersonen die van opinie .zijn dat Indonesie 

.. :._ . thans 'l'fleds gehee~ en· al in ·ue §reep 11gt van 
he.t '.ÉMü®J:ikaansch-:S:ngelsc.he imper'ialisme, . en daarom 
gédwo.ngeri 'is o:u1 in 'dezen kring óe.n. plaàts te. zoel;:en; 

, 26,~ · çle lieden die. de lüeehing zijn toegedaan dat het· 
. ' . ·· fl"f)nt · va·n het ;imperialisme re-e'ds ten volle is . 

. .. r v·oorber.eid. op·, än vold~nde ster!C vo..ç>r een oorlog_ met 
, .. de Sovje~~Unie. en dát in dien (a~-s·, j oorlog Indonesie 

terr volle de onafhanl<;:elijkh~id, zal. v e;rv.erven .. 
'• . . 

. I 
*Vanaf hier is de tekst vel'taald uit de "Bin tang 
ker~4" dd~ l~6~t47~ 
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.spoedig ee:n. oorlÓ>-·' .zal uitbrel~en tusschèn, het' iru
pe:rialistische l:ü~k (?J?. de' Sov je,t-:-Unié-, !;Leeft ten-

. . . ,. " . . _· . . ·. ' 

_· g·evc;>lge: dat' nien·'zich h.t.l., .zwak· denkt, Dit klopt 
niet &et ons· ,ui tgarig'spürit dat het. :ti:1pe:Jj:la_iism~ , juist 
een· c:risi.s· dê;>orma'akt. Een reformi-stische. beschouwing 
als hierboven eeft aan hèt.· im erialisme lie .kans o 
. et J.n~t~a ~e ,., p ·,voorziet.: 'e vun. ,o_e .. wa12enen ~m · 
onzè··revq>lutie áa,n··te: vallen of: .te· bedrei en (onde1··str. 

. ooJ; _· e ,., .• 1::. , .. ~P het ~J'dstip at q.oor het- h.peria ... 
lisme· gunstig hier,toe .wordt géacht ~.Het ··r-eformisme .· 
geeft aa:Jj .·h~t" i.mperialîsme gelegénh.e·id om aan het :. 
volk và..n I~doP,esie ~.ijn ·wapens_ te, ontrukken. Laat on$ 
e:v~n 'Q'Eidde v<;>rmen van refprm.isme .evan a:;part _behariQ.elen. 

;· . " 

1. HET REFORiv1ISÜ:E; D~li.T UrTGA:-..T V.i-.N HET STAliJDPuNT, DL.T. 
INDO:ï:tfl;SIA IH ·DEN.; KRING VJ:J'J IlliT :ENGELSCHE-.Al\lERTI~.àA.NSCHE 
n:~mi.AL'ISf,,E l3tlJWT .<· ··~·· · , · · · _·· · ·.· · ·. · ·. . · · · · 

. ''. ' I Vt.jf.'r. é'en' r~geJ,.ruatige ,)J~h~:?-nd~ling'. van .deze 
. versch~Jnl.n_gsvorro- van het r~fO.riD!lsme J.S he·t goed een en 
-ander. over te nernen.uit een artikel in .net dagblad 
"Suara Ral\: jat 11

. dd. 123...;.11• t45 onder de tite.l· 11Reaksi Duriia 
. t'nternasional':' {ird!3 reactie ~n de internationale v;erel6. 1

'), 

. door mr . · J·, • Z. B • , . . 

.In dit ~rtikel 'wordt v.erltlaard dat de. · 
·· _pasisoveréenl;:o+USt van· Ling@;arà. ja tti· over-

• · eenkomt L'ïet de .idee en van het bui tenland 
' en mèt. de politiek van .andere. landen op 

dit. rno~nt. De ·landen die nog gebonden 
zijn aan de rp.acl),t van het imperia:liS.flle, 

' . n.l_. China,. India, de J..rabisch:o Liga enz. 
o.:ritYil.1Ben de· erkenning van de rep~~bliek In
do ne si ä go_Gd • áang0 zien dit . wordt b.e áchou-wd 
_p.~s_ eçn t_egenlOe.tko.tüing .. aan l6t~·enooton. De 
orkenni11g de}._ rep~bl~j3k ge5'ft aa:(l Ohina.., . 

. ·. India. __ en .q.e ~abisQhe land~n, ool..: hoop om sa
me.n met Indonesia ·.een .eînde· te maken aan. 
de macht van het· b-ui.tenland,sche 'imperialis
me in de O:ostersche wereld. De aan het 
_iroperialisÎne gebqnÇJ.el'). landen ,w;illen warlee
lijk ziqh lo~raal-;:eh vail"die rö.aoht'• I .... \tij 
-l~unnen me-t,.di.t. betoog_ a.ce.oord ~aan • 

. , · -pe schrijver "Vraagt _2;.i,Ch .. Q.an af:-' Ho-e 
staat --zoo ·vervolgt Mr.· M.Z.B. 's. - daar
tegenover Q.e opin,ie van 'de 1,;es:terséhe we· 
reld (in~be~ bLjztinder die van Engeland en 
iur;.erika) t. o,. v. dë o.ntvvorpen e·rt:enni:ng dool' 

·. de Nederlanders, van "de soJJ.v~rèini teit 'van 
Indontsia ? -- Het· antwoord luidt. als volgt: 

. '. ... 
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· . tussehen ··viet ÎJarA en Fran!::rijlé, dan heeft ·Indo-· 

· • nes ie· een .groot.er~ sucoes dan Vièt Nam. In het 
bi1jzonder,'te:rzàl~e van de ·SOUVereiniteit heeft 

' 

Viet Nam nog rii~~.' een erkenning -vleten te· bere i-:-, 
l;:en als .wijt. het Jieeft sleèhts kunnen b.ereiken dat 
vrijhèid- van sprékeri 1 onderwijs, .Q.andel dr-ijv~n · 

·en .verkeer· zoomede op ander terrein der demo
:·cratie ~ de ·yi~t Nam worden gewaarborg- door Fran-
'krijk .~ ~·. •. •· enz. ' .. : · · · 

. "· . .' "'· 
'" . ' ' 

. :. Tot' zo6vë·r -.6r. )Ji_.z~~Ë. 's_ Q.rti_k!3~l: ,in d~ usuara 
. Rakj-at''• \lat -zou het gevolg ervan zijn indien vo

1
lk en 

revoluti~ van Indoneslis beideri' deden als, hierboven 
voorgesteld? : . ·· .· . 

. _De schrijver· ve·rgist zich. inzake ~-de houding van 
d:e regee~ing .van· Ho Chi'n ciiJ.lin~ .. -... fgescheiden. hiervan 
is het noodigdat vvij op_;.klare wijze des schrijver's 

·-beschouwing behandelen -dat "Iridonesie ä.e vor.riling van 
den Engelsch-Arûerikaansche.\1 defe.nsiekéten _niet ZEÜ 

\kunnen verhind~ren" ~ - De regeerin_g van Ho Chin lvün 
heeft geen absolute· souvé'reinitei t qer rep.· Viet Nám "' 
geeischt., doch stteef't: na_ar de vornJ.ng van een re
publiek welke gehe~I,vr-i-j e-n los s·taat ·van de Fransch_e 
Unie. De regeer:ing ·van Ho-'Chin Min probeert· listiglijk 
hetze:lfde recht én "6eze~fd,e positie als 'Frankrijk te · 

, verkriJgen in den ~ri-ng van de Fransdhe Unie, en 
strijd ervoor- dat de federatie van Indo-China lid · 
kan ,wordE;?-n -van de .Fransche Unie op ge·li·jkberèchtigde 
wij ze. · . ·. ' ' · · ·. ;. . · · ' , · 

' ·Aldus wil het ·vo·lk van Viet' Nam de vrijheid op. 
'· 'democratisch terrein veroveren.··weüke het voor zich 

· __ :_q_p~isc):lt_, :teneino-e de imperîalfsti-scftt; invloed--in 
Jn,dq-Ç~+ine: .te :h~.s.t:ri-JO:en. _o~~r·om .. is ~en der rechten 
1ve],k~ .. hE?:t q_peisoht, J:lc;t, r~oht' .tot .vèrk,eer ·en handel 

0 
•••• <il'iJYÈiP-Vah Vi~t. NapJ. m~t ... ,het ande'r~ }(~oór het Fransèhe. 

leger. bezette) à.eel van -Inào.;.Chin?;~ :O;p .. deze wijze 
wordt het Fra·nsche' i.mperia.lisme in Iridb":-Chinu verzwakt , 
en bestreden. Ver'\lvoesting van: de basis van het im
perialisme· in overhee:rischt gebied betee_kent óok ver
nietiging van de kracht derreactionaire partijen 

·· in Fránkl'!i jk zelf. D~ze" pol~~i'E~k wordt· door Ho Cll.in 
!iiin· g_elijktijdig g~vo;I.gd. met. de. a.rbêiderspartijen en 
arbeidersorga·nisat!~ 's'_:in', ~ahkrijk, .de volksbeweging 
in Algerie eri ·in· ·ander·e dooi· 'Fra.f.ij{.rijk overheers on te 
lána:en. · . . · . · , 1 . . " · • . • · · · · · . • · 

Zoo verze_tten' de revolutiorta~re 'g"roepen van de 
r ,. landen bitmen deni kring der· Ftansch~ Unie zich ge-

zamenlijk ·tegen het ·Fransche·imperiälisme, o~ ~eze.men-· 
lijk .een Vere~nit;d Frankrijk te ,formeh1 ·dat democra- .. 
tisch is en zich teweer stelt tegen de Enge~schen en 
de A.-1erikanen. De regeering van Ho C.i.lin Min is na · 
den. wereldoorlog geworden de. "pelopor 11 (voorvechtei·) 
vari 4et volk tegen het fascisme. Ho Chin'Min heeft 
tijd~ns den illegalen strijd reeds ~e~~rachtig Vrij-
heidsleger gevormd, · · · 
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-· ~, · __ )~et' .stS:n~fiq,ilt >~-~n,,,~,~n;J~~~~j_-·j;.ver. dat In~onesie 
~ï.o.4. re,eil~ <na!ll'..i behoO:r':-Bl'l)~~.: :'tfa1tpas'te"~~àn e-~ne, pp

- · ·j3~jj;~e- ).;n -rli~.I~J,d~.f_,~ns;;i6J\:eten· v_ar( d$.~. Ei':.;)s;_lse1ie~ en 
r , ;1-\,,::.~~·i~~n·e~;Y~-s_. g~-~&.:a_tllj-tr .vo~r 7ow ó Çfsöb:oori dit 

14. 

".
4 

• <::j1:-ni~~:~:J$,ét~..,e.klp~t" ~t:{~JflttOf."_ "' · thans ~~p~tul,e:e:rt a~n 
_ .. ,. - ,:(l_~:q.~;Elis'tr.~·cn:ll;mer~.'~àap;*~ .. ; ·:;g". ,_:; ... vp.eg;ë lü_j v~~-l er-
, 't: ·:a~'n,""to~,~- ~~r&dáz~~·;to:evof9g-1(~g' 'neeft~- he'~lemaal' geen 

::'·: jp'~~i~~~~$1 : ~-~a:~ :hij ·-·:V'el:-'V~);~~s~:-_:ïiD,tp,~:~~/.Q~~:o'P~it: ~~~~t- _ 
.. '_:_: ,;h_. ___ .e_· j%;~-~e_.~-<J __ e~_-ill_-_ ~_:_. --t_._._:~_--_s __ • d. at_··_:. __ --~_*1d_- or~_-_e_:_~ __ --~_'f3_.- .:~11-·em __ -'~{:~_-·-;~i'~-_elf~_-._or11Jk __ e 

;· · ·~·~ài't~~lJ(1:h·b:e·men ·i!+ -<le trrt:rlittiê.,'wà-a;r:%(.rr;-~-t ~:'of ;liet 
· · :. irr-.0-~~~:n_~~,t~:-~;-_:·~·e._la&~st )li~x_: <Hi;'\{~~~eJ't~§:r~;~;·Àf?fîl'_:~ ::4e hB~:rv.t. 11

) • 

-~r'~ ; ·':ï 1.: _ •· ~~~tH~l;;I.'ng van .d·e~e,~.:z1:n-. ·1S'" n-t'e't' ~htlè':Fs '-dan _ · 
:. ~t~:,'v~;h~~~e,fi;aan· ''hêt. y~~~,,:·d~t- hê·t· .}-'of- . .h~t w11 of_ niet 
· : .;. ~.e(3,n:.;v-.e·e::~fr}oit .i.qs.~at;#i: ·v~e:p~'è' d·è, êen;t_g~ :t~:: dJ.~~ het kan· 
. • ,i~~~-~-lf ~~ -,~~'tl. -ts\ n~ :· ~~Y~' :•:e 6:fi-i:.:ge: ~~a p.~ p-i.uit: d ä ~- ·'à ê; valk s-
-. r, ]fr;,qy:t;;1;e~;~e. .,bod,emop'b;r·~ng~;t:;·VS;f!.o·ns :J_and -~J:l ·?ver leve-

.• .. ..:· _;re_n;~f~: hè:t. ·. :[;bg~é$ qJf~_.:~C:-.e:r ~kf;1~ns_otie • i,p1p~r·ie:l4 sio.e , · en q_a t 
. _- ·--~ d~~·JÎ!l~·qtJQ~a.:t_r~é. )loJitl{ng -s•teuht' :yàii_ het·;rim)?~J::i~'lisme ·in _ 
-.- _ .·. ~ l;iJ;J !Sp.xey:~:i+~-· ~à.:t' hêt· -Vó-Orb.f? re·iO.-~n _v Ei'n'- _z1 j·n' :áati'yàl tegen 

.- ·. .' . (Î1i:;i:.~py:4 :e,'!;;:t:IJ;,li:.l;e·• ~~:- a:P,tfe~e · (\emoè_-r(lt~ SQ4_e land3:jrf'. :ne .schri j ·-
"'.; i"\T;e~~: b:~l.ï'î*~§~t-.~et'.ç>o,k: a~.P:i :da-t,_liet·_ in~:{5:fDri~liéme_ ziéh ~il · 

' ·. ·.'lyQorl;>,~~,~~q~Ii\9pt,_W:i1teldGor~~--;n~:~~: ~.~I-Iet ilh~:~:Fi~lisrne: ïs 
.. . . niet --~l':teeif d~: te'gep.sta.n:d~:r vancd€l' 8Jqvjet~IJ1fi·$} maar ook 

.... «,;~~~~-;~~::r4~~$'ti,Çr?t'~ci.!:J~cl;l.~ làP:4~ll, in.:Oost Ëuropa.:·en :de revo-

.. 

-__ -- ·Ó>:~J;lA~~~~;~-r.f·.;&re.~~(Bn. i~',A?5A~-)o o~èdE;i>- ~an-;cle: '&r~eîdersbewe
' ·- .. ~~IJ,~l.:B A~,~-"geä~~j;.~:-v~ew'~ld~-- •---~-~ -iraperla_J::r~ten<~Verlangen 

· ... -~ :"e:b!);à'~:V.c<d~-:./r~yo-~{îrtiona,ir·~-:~~chte.n" op. Q.-e-zè. ~~erèld aan te · 
. , ·V?,l::a,en_~. ~;:~.:.. . .':: .• ~ . ··• _ _ . . · · _ 

"' - · ··flirt ·;!·~ Ç;P-i~~-~ pl~öf;lt de :mogèrJ.;.i't..K:heid _ dàt: d~z~e 
_ .. ~-1Jf~n~.c.h: V?il hEà~;·_~'mper;~l:isme in~. Vè:t'Vl;llling. l$a~~ ~: te · 
, .. :çt~~'t '~{?- goe.n, j;_g.Q~ het· volgen vi$,:q1 e.en syri-Ç.lfl'~G>ri~·ge
-.,~Aii~'!:4:~ ·pq~if~~~;t-:meté?hze -$tij,_:;t;d1takkels, i'fl::.chat ·:buite'rr-

• ._ :~~~d,;!~.1!?',1;lsd-oe;J,d .. :_el\.,toe:.gepast .4,ó~r Viet. Na111 ·,9'.-a. ·H6t 
- ~~':J~ gE?:t!').~;t~~ gu~q~l-i~!C,,. ~~~:t ;'~~ .. pl~:c·~t_·:Y~n-.'q:g:~ !,v;o:lk __ en . 

. , ';"V:S:;tl- ~~e'~"yv~g1fl~ yJ;let ~-te-ge-~e;st,~l_de J-s: v.aiX' .he~t'geen, doör 
· · ·, __ -_:_'_Ple:~ ___ r_ --.~_, __ - ": ··_o§;JJ;;_ --~9:'-~,_--~-(}-.h-;;r_i;jy~r_.~<_on_-.. s ____ yw __ ~Pl_.&_ p~- :~-Q:gr-~_~x~~ __ •l~. ,r,.,o __ · ___ n_·.z_-_e Vb lks~ 

· ':;_-.·:;r'~')~.t;(t:l:~~-,:~-~f'!t~~·~;t ··fvoo::r·~ --:Ï::ri·. d~:_-t':i'dhc:t,}n~".d·~r;~·~~ocra tie 
''Y- ···ó~ .. S~J!qf{.qî:d·~··:,;i~p~@l-äli'$.tlsc:ti;~ ._,d~-f~4$i'ek(;;t#ik; ~~-i~'t ~te ver-. 

~- , : ;' ~~~~~-:n<eJ1•:;y-ëi'i'\folgE?I{S ~e:.· d ool?:br~küft •: -J:.~,.~~tl-- vr~~i:_;'toch_, niet 
. 'll~~~a:wn;.,d_a,t:· o:r -:OP de·,,we·re~P.· r:o~. een- -9o-nt.rov~rse be• -
. :c~~<JP.tl ,(blJ:§S~"ij~·~ ·de di1ip·el--i~::t:~$~-~,n <qti§~'J'lli_!l'g ·Wff.~~·. hun ei
gen·)~:~:f~?4~iel{:ät~p> ~;}z~&'~tr;_·J~~~~- ··t~.g~e!1$tf;ó,J.~l.~.~~e_·n ·:ziJ~ · · 
d~e:p 'J;>Jl~y~:~.\);ri'r:Je.dy;rs.o.Jt:~tllran•~~t:f;'X.J<?._ te~ S .b:~·n.u·t _!i'!l· worden_ . -

:~ 11og Q~~u~ •. q.rp, de . Ja and en:- ~v ~n -.~de.:. $m,I>"e)r~a;li st e.n.. ·:_,t ec, verbreken • 
• . • -. ·.c - : . ';iii2 <~L::~\'?' . · . ~ · '. _(A.. · · -~+} .}~~ ~- ~;- . --
·-- , -·:~:\·'(:'~->-· .. ;;:,"~ -- :'. ,._.,_, ,··· -
:..- -~{ina~-~-~~t::is.: .d~ ~-:t~kst- :Ve~r.t&ald , uit dé 1'-B .''f-,_; r;., ·dd. 
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'•~' ·!tr.f~iseeren 

.••. ·._\'-~~~,~~?.;;~·:w···· .. ,:}~)f~J.~i-~~- ,-~~~i,~::h~ · 
. . fi:!i~'bll.:tL ~!!' . f!lf> • .. Q_!! ~"• • ., ,J:.\>.,~,~"1\-~- "' . 

:~ .;-~ ~::i 
.. ··:v:a.n~:O;e .. ·.:<llli~':tlt~~'ltèl<l,ie<;·~;oG.~fié~it~~Ji:!«; ~'O!ie,h~.:ro,::P-á·'l::estina 

· :. y:Q,J:~eh -~~:~,·'e.ei~·-. · · · · ~á:~.~~ïi~it~i-·tcé&~P:ç~~r.: at'· wreed-
< ::.ne:den·.~:vátL.G.~,J~:ttg \~J/:L.i tàf1?~n. il~n> fiflre:>S:t},na··· Tru-
; ,Jnê"~ ~~g·p;~~~;·~~~j~•'èii:/ è·~·-. -~~-~~~t~it-~§'!1~---~@g~~:rtfn$. aan 

, ,, _;t~~h$Itë<rÎ~&--: · , · ·è;:-ê~·gl'äm:ê>ftt;'t,~e.gáng· ·zal ver---

·. •---~---. ··~t~~~~-i~~~~~~~fr.)·~~:~~:~#t!4~~~}~6i~~~~-~~;~·:·.~u~~ eh en 1 

,,ig!J;>~P~-~J,J~~t!?Ji-;1·~,~,~~mP,xY~J1~~e·;·~),f~<:r.&~~~~ï·j,!!;p;e~'4sbeweging 
"!', ;J;ll.Ç;~ t.rWöl;~.~r:(:,b~,n.Q::t; - ~~-<·-wQr~ t ~~~~~1.,1~, ~ ~,fl;d;i:~n zij · 

, .· .. ~;(<ä~ ~w1at~~p;*~$;f·p·~ tl~~ll~l;/.Û:':t~;t:·:.J;>e~~t~r;t-s tot . 
: .· .(}~P~~·l'J.l.~~~~Jf,. ~,n> . . .. fi>~~~ij'~~4.p4~-~ ~~~~( t~ Z:peken · in 
-· :'Q.i:Si"i~z:ae:re·h_ ê ~._._éNê:tr_-~d1:_.,;.. ___ ~n_<-dre!_t·*. $flr_ ·iii._'-·""_·r_ii•i'li''."' é'S··tn€!'-. -.·_ 0!'·'~- ... · , ,..,. ... ~t~~- ~· ~' . - ~ .,_ .. · . -- · :< •. -,·.>.u,· . .,_ . .'•·"~~:Jt!f.~, .· ~<+-~ .. ~ ,,: ~ 4 

. . · . Kprtgea€igd.:.;,:·i1~f 'v.val:)'11,i~lit·:·!lét·>imJ;re~.rdali~~- ;staat 

. ··_··-.-~f:gR~f·:~:i:~·~.··-~~~~t:~~t~~-t~i~~;rt~:;~e,;~~~e*;~1b~e~~~ 
· : t€}11· :~;~- .9. e z~, vval-.,ilfo:~ 1{~p:;~:~t<èe,f!~B:'rgpq.oter; ~t:v~rd:~:n'• gemaakt., 

:._ ..• ;}!~ftl!f~~!~t~!l~ï~~im:~~~-
··-.· ._·· /. : J)ë<~ verb~t:tcttn,'g€ii"J~uss·cllê'n)o.e 'fevd~ûtl:ê':n:a:ir·e- groe~en 

.•.• f._ • __ ,·.·-·-~~_g.î~_:_:~~-'_;~r_._;_t_:_••~-·~iJi._e-~n_~_-.f.~.-~_i_·r .. i_··~-i.l_~_·_:_·._~.---:_._~--·-~-----•_:~~--·~-
1

_i_i_-_::_•-•_·;_~-,!.·~~~-mYh_a =~~E' 
... ~e .P,ol::t ttJ.ei<:e ::e. ·· .• :,:t:.us.s;~n".<:CFB'-xev.o-Jlu.tio-na:rren. 't~ 

.·. , -Dez~,~~~~h~31A./w ._ .~1:S't:êect:S:.;é1l;äcli'tin··~~ia 'b:et>tti~nemen van 
. ' de. 'èils:fs>;w' ,ario.Ö'~. fret :.iili er4á·:t$Sniè; ·~telt. s~ s't(:üd zi~t_r 

.. -~-- · ~--~u-··e~,~#)?:~e~ibq:;ti·;~:;:~:- 1.~J~rï~$?.qri:t· ;-~n···~t~J
1

;i.; -·i_'l~st;e:k·~, . 
· +,~ -d~t :p;et--.~Vi~s.~.""~~opetssppe.·:bJ.~ok"_:·t.qt: :nu•;toe ·,:{l_®g n~E?t7 

· · -Wei'd g~ybr.rnd·~ H;et; .. ~-lilperiälisflle.,. \ierd· reeds· gedwongen . · 
". . zijn gezä~ten .~ij ·'d.é Frá.E.ê~resee:rin{:; têr~g··~e ne_m~n. 

·· .. -~er:rka W;L); gEï}an,~ gal,d l:e:e.U.eft. ~an o.•e, :sov,Jet-Unl.e, 
ots.ç,P.oon d'l>'t r:e,:(;fdSi· ·v:etsóhei.d·sne::ma_l'en :v~ct?i>d _gevraagd, 
te:rwljl intU:sf,f~hen wél ·~eéningên -~ij-n<vér~trekt. aan . 
~nge+and, Chflli?. en ·andere landen'. Het. do.el. v~n de V. s. 

' .. 

. /. 
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-- _ -Die mogelijkheid beteekentt dat wereld-

.. ..: 

oorlog -no~ 3 zal uitbr~ken, welke vqlgens mijn 
óv~rtuiging niet te vermijdè_n is ~n over 
eeriige.-. maanden zal komen .. Deze_ wereldoorlog 
:no·. 3 ·is in ·werkelijk'h~id eèn verlengstuk 
-van \~ereld-oorlo'g no. "2 ,, aangfzi:en voie,eis 
Engelsch~' ppvattingen de -obr~Óg met >us' and aaS :!de Vwerke_l:i~ke oorloe; ·zal zi pn ti :( Ohdei'str • 

oor_ de 11 B.fA."·-~- ·- __ - . ·. · · .·.· . 

16e 

.Het gèzeur over· 'een 'l~ereldoo.rieg~ _rio~ 3 is 'reeds 
overal· doorg~dröngen. Zoó h~b. ik b.v.- gehoord, . dat er 
-·1i~deri :zijn di<?- de basisovèreènkonist. ·van.,Linggardjatti 

. : wi1len.~;aànvaar.df3n,. indien,. wei·,eldo.,örlog .na. 3_ spoedig 
.. ui:t}?ree.k.t •. '.Dergelljká:J)e:S.éhouwingeri: Zijn het .gevolg 
v.àn .dén. imr.loèd: van .. .de ~idéolögi.$' der< lm,pe.i-.ialis:t~.U., 

''.die:' .onmill.dèJlijk ,na ,aflo:o.P :van. werèld.oorlob ilo •. 2, 
.fn:.ch~<P6!'S'·81Lartder6 p.iJ:bli.cati.è.S: h.èt V\lUi·tJe .aa.n- .. 
bliezen.,v.O.or .vverelp.oörlog no. ·3, m~t het .doel te· 
la tap. zien dat d€'3 imp~riali st.is Çlhf.l :reus reeds .. werke-
1ijk klaar staát t?..~ vo.ldoendE? oorlogsma'teriaal heeft, 
en-'d at •,bov:~ndï.;eh · ove:r:le~nstenimin.e bestaat tus..ftchen het 
E11-gers·che en~ het· .twerikäansche. impe_rialismè t.b.v. · 
een ofi'ensi~f t.eg.en, df,J · -sbvJêt.,..l]nie èn. de-· onafhankelijk-
J:leidsr;>eweging -in d:e ·. gêhee i.e wereld. ; · 
~. . ·:. . . ' 

*Vanaf hier is de tekSt' vertaald uit. de "tiBlntang. 
Merah" d~d. 10·?-•4~~ · · ' 
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Het gezeur over wereldoorlog no. ·3. heeft de 
bednelJ_ng dat de,, :revolutioneire'n hierop. reagqeren met. 
een ·,defensieve hou_ding en met zich te voe.~en naar: de· 
irLtp·c:rial:i,.sten, zooals mr. )LZ.J$. bedoelt .(i·n de ~'Suar·a 
Hakjatli van 2;)..,.11-'46) .' Door#dezeri schrijver \•erd irruu.ers 

·.met .ze):cerl;J.e:i;a VélStges·teld,, dat er beslist een oorlog · 
moet-. ui tbrel~en. tu_sschen Engelp.nd en, ~...tüél~:Llca e·enerzi j,ds 

· ~h· dè Sov;jet~lJn:Ve anqérz,ijd.:s, za.ndë'r'. ~{'it.hl.j.:·daarbij ook 
'ma~~- op 'eeni:·~e·rl-ei .. wi~jze reKent !i~et. <i.~-~)il.~gel;:rch_-""~;:eri-' 
'kaansche cóJltrove:r.sEJ.- Ook vs.n het ve-r'ze,t van .het .~.mgelscl1 
-en het~ ..:~merUtaansche ·v9lt tegen Çi.en~ o.oJ'log w;elke het im,
perialisme ontwerpt, · wor·dt .,in .het g~b.eElJ." ni__f;t gerept.-
~zoo ver·le~nt dè communistische· partij in de V,. s. h. v. 
hulp aan êen a.?eace Commi t tee 11 tegèn P,e -irnperialis
tisc~e ideeên voor ~ereidovertieersching én tegeh het 
aanblszçn van oörlog no. ·3. , 

·.In September verlèdeh jaar deed ·Henri vYallace, 
minister van Handei :tn het kabinet van Truman en 
leerling van wij ren R'oosevel t·, zijn aanva.l op de 
bui tenlandschè poli t~ek van James Byrnes, n·~ l. wat 
betre::it· -diens in de UNO duidelijk ~an den ,d'ag ge
tregen 'neiging om. ov.ereenstèi!llüing te·. zoeken- .met de 
Ent;els cheri o!n. de pos i tie van. de Sovjet-Unie ·op 
internationaal-politiek terr~in tE:; -v-erzvvalèken. 

' - In zijn redev0ering verklas.rde L<.enri \ aJ...lace.: 
HA;Ls vvi·j het: gevaar voor een' (pieuwen) ·hereldoorlog 
willen voorl{omen, .tnoeteri vdj de zaalc ·zien door de bril 
:yan een .~Ur1erikaan· en niet· door de bril van het 
Engelscha mi . .tJ.i:sterie van :SlJite.nlandsche Zakerl.' Amerika 
begaat een misslag. wq.nneer: het de politielc dér 
~:üge.J.schen b.e.schouwt ·als· ricJJ.tlij.p. _vo·or de Ed.gen. 
_.i\.merikàanschè ,buitenlandsche poli tiek' 1

'. - Ofschoon 
Truman aanvankelijk verl-claarà. had accoord .te gaan 
rilet de bç;scbouwing van hallace, drong Byrnes erop aan, 
dat \ialla:ce zou worden ~_;,eschorst als minister. ~.al-· 
'lace' legde zijn functie· heèr en maakte bekend Q.a.t. hij 
in de Qppos:tt·ie, zou gaa:ç. ·tegen Byrhes' reactionaire . 
.po_li tiek. ' . - , · . . , . 

Drie: dagen na :vial1äce' reG:evoering '..verd zijn , 
uitlB;ting ·gesteuhd Çioor Su.rn.ner i.':elles; ·oud-rvice
.lllinister van BuftenlandsC.he Zaken. Surn:ner v·:elles viel 
ook Byrnes.' politiek aan en verl<:laarde,: - 11 l.~et hun hulp 
áan de En6elSQhen zoekën de· V. S. 'listiglijk. de syrd.
pathie van d~' Dui t'schers als ~egenvv.icht te.gen den 

. invloed vap. de Sovjet~Uni'e op het'Dui.tselle .volle •. 
. In-dien het':plan.-Byrné:$· ten· uitvoe-r· worut ·gebracht, 
b~teekent. dit, een:e ·herleving .opriieu.vv van het pan
gerrnaiüsmeïî. OÓk C1aud;e• Pepper, .. 1-merikaansch senator 
van de linksche groepen, verkl2e,rde: ll:det volk is . 
öng~rust en verlangt te -wéten'waarom het Amerikaansche 
leger een symbool \.vorá.t van ë-e .mon&rcr~ist.ische ·groep 
en van de reactie in Zuropa en Azie.- 1L · · 

•• 
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. .15it d+~. alles bl~;j~t duiéieli_jk,.. dat ·riiet alleen 
._.-biJ d,e Eng~J.-~ch:e~~-~ e-n·,":{tlle:r.ik:t}.~nsch$ ~ v~al{oe.weging en 

a_r"Oeid_er~_pi;l:~--t:;i if9~-~v~;r-:z~,t •;f§.:~9~r.e~eii. _t?&e.n. d·e · · 
g~v_o:lgqe~ __ b;ufo t~p+.?Jl~c.h'e ~9-f%tii~·K<:V~n. qe; trust;: . .maar 
~ox ._d:at ;;0~~e:r :.<l~:.û9U.J::~.e·of~i-~ :f,FP .. p4.d$l~n-st.and~.,iÄ . 
-~\I4eri.l-cJ1:"13 .. rf .. :tr~~la;nd Jt'q'g ·ee,n ·s.q.n~;r:'O..,-~rs:e o·es:.taa t ·over 

.;! :~vl~t~~*-î:~-~lk·~·.·mqe:b,._~v~:,;~~~~--:ig~.~~g~ -~~g~n~ver d~· .. 

_ . · ~- H:e·t lmj;teria:l"i.~~- ~ka:n.::a::tle. en> gé~?kkerli jl_t oorlog·· 
' . Z,' : ~y: {iy' re .t,h .:·. 1;4~ ~-~n 0 V è ~ d·~f' ,ge lw·~ l;:e 'i) e_ r-é-~4'- he~ gr Q 0 t st e 
. : _;.~~~~l:'dE.f~.,,:y_Q.~é"-l:,q·e. · oorlB@poJá;~i~~---As:~-e~t.-:-·l±}tler,-
. ·-:.'J.V~~~~iF,~<.!i~Q'~i ~a k?~en i!nitl ~·C??l(ld&s:in~pa~ing p~s · 

• _. _éö!tlple,teer:~n.. .. - ,Il~·.dat' Z::LJ eerst er·~p. war:,er; .ge;f?laagd ,de 
. !demo.cräti\é <i-n hun land t.e ond-er;d.r'llkken •. Kan.; •net . 

:._, t)!:~_g·e:t::~:>cll~~~e:i::;j;kàà.D.sche ·_.i[Ilperi-ali.spe .: _thaf.l§ ;e·e:fi (J.erge·xi j~ ;_..gà.l1g.·yan 'zl{:iken~·völgel}. ? · -:: Ne_e.n : : \'rriri-t'. zoo als; wij 
· ·z~oi;Yév~n ·;u:i't,eenzett~n~ is. het . .vo;lt tl:l;aiis · doQ11 een ge

. ·~hè el an~erè gee§t beziel~~ da,ri ten tijde' van ·.di tler 
.. e .. s;~t'ornd.~t:·de !evolutt.Onai+,e. $~:6-,~Y:·de e.erste re~s-

·•.· ach§+ge. h:trt.OA3.rP.:::J..~ zt;iL,:volg~r:r ~·op -·den v~eg van. een lmpe
_J:'ial:j_st:ksè~e ·o.or:logsl>olJ.tie,k;;- · · 

··";c· ·>1'Chu~1plttll·è.s. prq;Q·eeren de.~e.n reyo~utiona;iren 
gee;~'t · tè·;vetnioet.~§en~ dt5o'f? ~P~~euw·.p;et. f'asoismè te 
v.êrs:te1irken}: -e'n: iioor, de ·s.ov jet plu El • ~te d.~:mocrati se he 

:,.gr(:r~j)_.Je.b~~ast.efen Ille:t"d:e ·opZ€3t om.de _:;>plfjtzv;am te. 
•" ·-)~è-~g,.en:: ~n· h-e',t; ah;ti...;i:mp.erialistis~lle. leger, .terwijl 

· ~-, ~· 'd·Et;fî:rl'1.·E3'\1:~n~ den tqQ.:+\logs.g't3~'st· .word·t _ aé,ingewakt:erd. 
·. ' ·. _:Ht~['tege?l:;Lt)Ver_.trlo(3t -..de-· Çlem_ocr~ti.é . .alle, krac·ht·en 
îns:Pa;nnèii ;orh"lieJ:; 'iti]-er±al~srqe .: te- ~,o·n tmasker_çr.n~ .. ·De · 

··r : ~eroócr~t.i.~_óh~' gräe,E, moet -tt@,-t, ref.?tarît van he~. fas-
. óisfae:aJ.""$me,ç1e. d:,~ ·pr-ópagand~-~doG.t' ·het ll1in_erial1'S.iüè ter· 

.: - ~J 1.·- ' ) ·:.. . . i . . ' ' . . . ._ . . -~?_ - ·.- ' 

._ -~j3l""Steirking· :vat): den g.~E?flt.· -t~o·~v~ •. ~vereldoorlot; no. 3, 
'1J.'e$.tr'ijden';;_.-~f.i j niG~tt?ti · o.9r-iog :v'b·eren·tegenóver de 
· nèigîn-g en ·_de idee yp11 Ee "V:i:j:iJ(3n vîeéhten of- te hopen 
op .w.eret-4-d,.op:plog np:~ :3. Indie_ii .over gèhe:el de vvere·ld . 
het· yo-lk· be'f3_eft.;; ei at dEP. oor)..o 6 en van ih~.t. imperia-lisme 

' ' 

\ 

J. d~o; \t'OO.:t'l,l)"tg{l·f,lg" cl~;ç: W~reltJ:' 'Qenadet;Jl-en. ëh het peil 
'v~n .~e·:.pxeps-c;Jjheid :ve;rl,agen, yZ$1· .·ll-E1t irnper·:L,é):lisf!ie zijn 

· oo~lP[SiiliJ.OJ.i:tîek ,tli·et ·ten. ui·t,v&~r- kunnen legg~n. . -
.- .. . CirJ;f hiBrop nad.r"Ujc tè legg~n, ver!rlaarde· St-al;in 
~p,;~ijB, ;t_~t-(3rv:jcevy met. A.Jexan,we:r: ~;,ert·h het volgende: 
.~Eè:p: nieuwe :o9rlog .Zl:il .11et'~ui,tvloeise+ z-ijn ï,tan 
~e.t;:'~e-J?r,aa-& v~· phlii{~ék:E?·· ~:t;ionnèn, .~l~i{aire~ en. _ 

"~ ,hoq~gep~-§.at~.t;~. ,perso~e.11~. -Z1. J, !Jebbe.n ~d1. t verhaal noo
dig:~· .. ö . .nïa:Ett .ZJj ~Óf.lt· dit gElbrul ov.e:r- he~ g_evaar van 
een ná,eu\lv.é.n ~ •. er;eldoor1og elken .eisc.ll willen dw~r's
bo4IJ1sn' t.ot; ve:rlaging._ vc;t:p. dá l,ii tgav:en vvelh:e tnans nog 
~woixl~J1.; g~di~an t:.;l? f'! ',, ·. oorJ,._ogsmu te'rAa_al· ~l,$med·e· ter 
·:v.~rit:rlagi.Q.g ·'J?'á-n·. dê_';bntwa:P'6.riing. en .'\7.§11 .<ie' verlix:i:,uder ing 
v~ ·:d.;è .stéEkte. d.~r:.-lege~rs. Zij: b,and:e-i~n_, J aldus uit 
1r~e·?l· voor ~-öeharu,e .-van d~ v~eJ:'k1ooshe.id. ~h<hun respec-
tie-v:e lEliJ.dèn. Daarom moeten w~J d'uidel-iàk OJ;lderscheid 

.makèn .tu·ss"chen de v,erlla1.en over \~E!'re:ld,oorlog 'no. 3 . 
we:p,ce thans.. Op groote s:chaal worden rondgebazuind, 
en het (werkelijkRJ) gevaar voor den .oo:rlog, dat m~i. 
in het ,geheel. niet bestaat ;t. · · 

. ;_ 
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Stali:ns antvword aan .t-.lexandei· tertl1 tijdens 
diens ·inte.r:v.ievv 111st hem, werd g~gev.en nad-at ·tallaèe ,.. 

· en Vielles in :..:Vüei'ika hÇJ.dden ges·p:roken. Daarna ·rees 
·ook uit. he_t- 4n,ge~soh:e volk op q:uidelijke lvijze 
verz·et tegen de. ilieuvve. oorlogspolitîek. In. net congres. 
vart derr v~fnbo:t;).d .( 'l'ràde Tinion Gongress) o .'1~ v.' de , -

. ~.arbeidetspa~tij(LaBo~r) te Brighton waren vele · 
.leden van: _den va}(bond 'he.t niet eens m'St ae· politiek 
van den Engels.ohen Larour-.iná.nister, va.n Bui t'enlandsché · 

.· ZaKe·n Ernèfit· ·Bèvirt.. :. ,.~_. · - .·. · 
2% m.i11ioen-1~deh van den vákhond vervnerpen 

Bevins·"'hollding van sa11ieil.\;erkihg niet den 'vertegen
woordiger der .L-Jr.terilcaansche trust Ja-mes ·:Byrries in 

·net vole,eb van e~m anti-Sov jet-po.bi ti·ek. 3~ .iüll:ioen 
leden keureien Bevins hotrd:ing goed, zoodat'bijn.~· de 
helft niet aCc.oord ermeqe ging.· Bovendien namén 
e~nige tijd luter 22 Labour~pa~leruentsleden (~ager
huis) een moti-e. aan, waarin zij aandrongen-op eéne . 
wijziging van de buitenl;andso)J.e p'olitielc der Labour- · 
:t?artij, aangezien zij niet meer accoord gingen 
rilet de kapitalistische politiek van .rl.rnerika dat 
sleohts eigen belang na-joeg. ' 
~ · Hieruit .blijkt, dat het gevaar voor het sp6edig 
u:îtbreken van een oorl-og tu.ssche.n.de v.s. en Ent,éland 
eenerzijds en de·sovjêt-Unie anderzijds slechts be-
,staat.in de droofu~n van de lieden die eenigszins onder 
den invloed van dè pr:opaga:nda ·van het imperia-lisme zijn 
g~raakt •. Deze in~loed vbr~t een gevaar voor ons; aan~ 
be'zien men Q.e.conclusie eruit zou·kunnen trekken .dat het 
bete.r wa:re, voor Ort.s volk o:UL mae.r: te r"~achten .op het. spoe
dig Uitbrdeen van dezen koraencJ.en ,;ereldooriog; en dut wij 

,.., ·dan in· dei1 der·den wereldoorlo,g_ ons ge_Qeel zouden be
v:rijdeif van . .tie't imperialisme. DEi derde 'Wert:;ld.oorlog 
Vvordt bewe.erd er een van ideqlogieen te zullén zijn, 
vvelke e eh ter. gevoerd wordt· met vvapens: M·.a .w. de te 
derde \vereldoorlog zou der). voren he_bben van de wereld-
revolutie. · . · '· · : · 

· ' Deze. voorstelling ~an zaken kan de gedachte doen 
rijzen dat het Indonesiscfie volk nu màar .moet \vacl1ten 
op de komst vcin.die wereldreiolutie~·Dez~ .tieiging tot 

·wachten-op-d.e.n-:nieuweli-ooriog-of ... werelorevo.fu;tie 
..moeten wij 'zoo l~ráchtig mogèl.ijk bestrijden. ~üj 
IDOE3ten~ nie-'-:· 'itvB'Cl,ltèn, doch Vdj moeten Voortdurend aan-
vallen, omd:at de revolÛtionaire geest nu niét af• 
zw~kt, doch in .grootere mate steeds toene~mt·in'kracht.· 

*Va!fáf .·hier ~:j_s_ de tekst vertáä,ld ,'4lt ·de "Biiitang 1lë.rah" 
~.cL . 1?:--'7.:-: f 4.?. Dit laatst,e s~.).lk. ~e.rd destijd's ·reeds , 
in verkorte vorm afzo:t1dërli jk b'e:)!Verkt, ondèr <ie ti tel 
11pe Indonesische rèvolutie moet· offensief zijn" -ve:rt. 
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. De ar.beidersstrijd ·~6~Ç:'z;i.ch· van p•o~i~ieke instr~en
.-ten bedienen, t.angezie.n he~. ~~ohi:l!ntsche ~li .het _socie.le pro
g:rwruJB. V&n -de ufÓ€ide:rs ·èJ.o.t: soci:a).is'j:;isch is, alleen kan · 

. 'WQl'd~ri ve::rw:~zen1ijkt indien i de arbe ide±'·à vo'l:lèdîg· de macht 
ih · hç.ndE?n,: ·hebben, z.on,dt-r hr.cr to do-elen· m(;;t dû 1 b'ol:rrgeo.isie. 
D~: st:l':Ljd U.,er arbe~ders is ·erop gel'icht zich inacst.E:'r te mä

·,ken. :ve:.n· c.le.,·pdli tieke .macht en haE.r. -te·· ver·d0~igen in verbon
ö.anhe.ifi. met. (ie boeren, die ook wordfin önderO.:r.tikt· door. het 
kapitalisme, · L •• 

, .i:..angezi€m het duide·lijk is, -dät de: :Politiek een instru
ment is in den e.rbèider·sstrijd, ·is 'elke poging· om d-e p:rbe~- · 

ders te ve-rwijderen vc.n· de. politie-k~ verraad tegenover dEJ 
f~rbeiders,. dus reec;t\i-onair. · · . . _ -· . . 

,.Hoe stm t hE:t nu . .mtt de D.oties tot verbetering vnn ht:t 
dage'lli'jksc.P,e leven tor vvrlichting ven den lnst v&n het lij
den ~er 8rbeiders, zo~als door mid~el van ~ooger lobn, vcr-
korting vr.n. den arbeidstrijd èrtz.? · · . . 

Dit mag 1 Dit is ·mooi .1 H;;;t doel is de crbaiders te 
h8lpen. ·llii.Er e.ok dae.:r;hc.ast; om degenen die geen .of onvoldoen
de klassebewustzijn hebben, te too.ttE:n de.t de beweging eon 
duidelijk bE:Wijs nut oplove:.rt voor hen. Dus: dit is 6en 
werktuig óm hen te trekken, din hen een to moedigen tot vsr-
e6n~gen, tot organisccren, tot .strijd. · 

· Mt-ct ·er moet al tijd tq;cn v1orden gewc.O.kt, dat der ge-' 
lijke acties . .llot·:;ondorwcrp worden ven den strijd. Het suc
ces in die acties moet de Grbçid~rs niet doen vbrsleppen, 
niet de~t:i'ijdgeest doen doovon, niet hun militaLrisrae 
doen afnenmn. . 

Do winsten van de Ecctics voor horvormingen {'reform-
acties) mogen ons go. en ·reformisten doen worden, die cJ.leen' 
me.f'r vechten voor verbeteringen Vê~n het. de.gclijksche leven, 
doch die de b~langrijkste plicht vergeten om een einde te 
.rne.ken Fen al dct é:anleiding vormt tot uitzni8en v&n het volk, 

zoonç;de E.l<:m hst bestcc,n VE~n c-.1 het lijcleh, ·d.i. het psr
soonlijke E-ic;sndo.m vcll' ·d6 productiemiddelen, het kc.pitalis-
m& 1 · 
. · Pt.,st ·O..tJ •· voor het c;roote gevr..e.r VEill. h0 t reformisme 1· 
Blijft do- oorlo-gstrem sJ..aan ïn h6t ve·rzet tegen h\:t _ kapi
talisme, totde.t het· kE',pi talisme dood is· ; 

Reform.-aêt.iès kunnen geen einde maken arn de uitzüi
ging .door hE:t ·kap i t&lis.oe, · d;i.t knn qlleen door;. revólutim
naire actie. Doch het heèft g~en nut de· E~rbe~ders ·op .to 
wekken tot.revo'lutionairc act~e, alleen, zqnder•dç.t 'hilll'het 
,bewijs wordt geleverd ven hot nut vr-cn organisetie, -. jn, · 
va~k wordt gevrcçgd om dit b6wijs tevoren nl te leveren. 
Dt:~erom zijn die r.eform-aties -:mits niet verkeerd geric.t).t -
best te .benutten. 
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·Het· is duidelijk, éict onze nrbeidèrs· slechts een ge
ring, je.,. een. te; dun leer gje klassebewus-tzijn hebben, Elê,n

gezien ons l2nd geen industrie;lcnd' is, w2arvan de arbEider~ 
leven temidden ven tochnic.k on· mcch:in.e.s .•. .Iri 'do hnlf-8ri.s-
. · .t:Jorê~ti.sch~ of helf-krcpitP.li·stische structuur v~n onze 

.tilcu tscha:ppi.j ~' z_i. jh' vele onzt tij'beiders in werkelijkheid 
· {slechts} half of voor oen kwrrt 0.rbeider. Zij sta2.n met 
hEt ·eèn,e been· in de nrbc,idbrssEmcnleving, m8t hot -c.nde:re in 
diEJ der ltnd-bouw0rs ~- Zij 'zijn~ ·zooe.ls sr.udr,rn A1imi'n 'dit 

. __ noéL.lde: .. een ruaphibio~ ..... ' .. . 
· ·····.Eet· ·n3 hü. begrijpelijk, dct · dn refor:m-e.cties de hrboi.,.. 

· ders (l:üer ts ].c: .. nd.e) kunnsn .t:ro.kkcn tot vcrob.r:üging. Eri dr~r.r
o.m. k.:._Jl bij hen cL~ overtuig:).:ng post VEtten,· d~,t .. ~iü 'lforoenig
ing, ·voor hen nu.t pfwer;rt'.· •. . . . . ·. ; ' . -

~!Ci.r:r d·ar:::ç-.om mogen· wij· nog niet onderg4.,en .in ui ts1ui tond 
. . eon r.ef·ormistische c.ctie. Er moet evenwi'cht b9sté'.ar!. tusschcn 

d.€J rcfor!!listische en -do revolutionnireo t,ctfe. 'boor deze · 
.:beide aotïe:i.s pcrn;Llel ·te laten loepen, ktinnen wij' de é'*rboi
ders voeren tot do socié":listisch-.proletc.rische xevólutic. 
_ n~ v~r~röuw, dat onz.e kr'.Jllerc.don dit ,goEJd onder de 
nr.ndp.cht z_ullen brengeil -VE:n E:.-lle Etrbeiders. · 

: . ·~ "' . - " . 
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·: . · . '. •_~::, "_· E.~_-0f~ :::;.;e_Jl~. ij--~-~~-· -~._~,n_~--·4_·_0. ~· _·1~~~-~i_. k[_._~.~_n:~~n __ ~. . •• _._'. 9Ö::r.i:P __ p s-H. owt. rd ".,. . 
:,rt:/.bJ..a.de:n ~ .. sié!pt, ~ .~tt ÈB_;If~Çi]{ · •. o~~~~- .de.: VÇJ~~pr§~d,ing ·. vq,n hot· oom-
·. " ttil:ltlt~W i;p;' ~utd-Od'st-Ez'ic ,/Q:~t · ~'lîiE'...~ r;oppogd wçràt om ge-· 

~,~~ ,; ., .... !,~~~:~tt::n6

:~:: •• :::::~::~:nt;r;::::i::: 
. Qj;:I;Ç:*tc'èrdf/ ë;re>ê:Püri,.,, de: :Pto.ê:ücti'èb.rön;!l.,_,qn. e.p. .. de: mil·lioo.qe!l
..• ;,too,S:s'ó1 ~\_,v:h.h .Zi,l~~:Qdst'-1•:zi~ '(),tldör: de. ~~'Y:J;.ocdssl,ocr vr,n · gus.
. · · *cnid'~P:~ 'hl'angc~:,· .. ~~~);1_8' d:o cOircspócilè!t~. van s~ri:pps Ho.~ 

,~ ·Vi~:~r4f,-e;~ l'-!1 wètko.lJi·jkndieJ. is h~t·· 'pl:un_. :ïrn.U tlc, .co,rriEtlunis.ton con 
. c.Qpic:~~-n·'llç;t~·'l'J!,p6u:u3ehc "'L·;~io :V:oot d.~o;·J~z.1at€_n''~ . , .. ·· · 

· .. · ,-.,VEJl,ç~'·.fáru:".tiè::q.ürs. i:ri'' Bt-sfto~ )nÇ~:S.P:-i;. è;t'et dê. d9no.crr..tiocn 
ol'.,hi<;t fJ)fiz·~_j:h gc$ltruga óp op J;'oçciti.s~i.sqhc wij ze hot co.m
mûn:i:s'bi.s9.1ic':~64nn~ ·):h ·c!~t doel. ~r,n_ cl(;; :.wcf'old ·te bezworen 

·. 0!'1; d~t, hpy u~tein'C;l~1t~k; ·'~~ultr.,r~t hiepyen i's., · qr,t . qcp, Pe~n~ 
AZJ.r::t·,~s.:(t!J;c.-p.:ro·:..:c·o.rwn\Jn~S:~~~hc ::un.io. ~zy,I·_-~q,rdcn ·gevormd. ·· 
: · .· _:· '~+~&~s ~r-,~-rn?~e:Z:~::~9udeJ1 }n .. ao9~, .E.b.z?.-l~.~i~,tischo . UJ;ic 

·" .. dqÇJ1" ~,wn:~~.IP®:-..Ç.h-:Ulpt, ·$'1.J;'!lf.+.;" .IüE:.lakk;n; Indoncs,a.c o,n · Incl1n, 
.SfnLI1 \:~t~t;p·'1:f~~e5- hoo·g'~~o ·,lcvc.ttsit'E':~dnurd hooft v~n r,llo lruir:1on 

· 'i'~ J~~i.e,t{i··: _gcoll''·llfrtic,htb~L:to·: b~tlc~ vc)o.r · ~9t .. coLJLJ.';Ulisr;.~ , z?ö 
.tiic-opt .q(}.q: J:n -Bç,n~ok. q.l;ll:noçschc connunJ.ston; d~c bJ:J t~cn--

· dtiiiGf!;t;\o~·:te,gc~;i:;fk ·ai<:~rn: z-i:j.ri ·~~!lncn_ gckonc_n ,.; cloon o·ch·tcr 
.hurt ~i'tç:tstEf pç~t;. Ólll .ook. hier .lJ.êt QOnL1U.Uismb te brengen,_ 

•· ~: Ti'rWt,E}i.tà êl.·Q +.natst :gE:J;t~~cn Mci-clcg i,n Bc.ngkok 'zi-jn on-, 
g~v:ae~ ~~vént~gd\lizenc1 ·ç1e:OlriorwFs bpgbkonon .• Op c~ozc;; onssr. ... 
b.ij'çcnkól";lst' àf'.)~b~n sprç*q~t:S:·_çlQ, Vorconlgc~o s.tnten f rngovc.llm 

on i,·~e nohtc~g~èmçl-, ~en jj~~-/~preeke;Pstocl te 'word do sikkel 
r on ·n·nmor-v3Jn~~~$e.})·r~i}!t. }··v -~ . ·· .: ·.· , _ · · · 

<.: ,_ ~ _l.: _ _<,· :---~ .·.;..·r··.:··: .· ~:; . _: ,.-··· .-
•. ., - ·Doof. :~éhèól ·~uic1.-;;ÓQst:Lzto cio'cn ··Chin'oose.nc cgonten 

, 1c1ienst ~o,Ll:~ti't.t, cöirutiun~·smf,;>,.tc précliko·il, 't,erwijl. r~e :Russen zcJf 
· · /. op. \!9· e;eh~o~on<'t ·bl~Jyon, VJ"el ·z:~jn :i,n ZU~<.t-:Oost-l~zic 

... Rus~iseho hnndqlsniss1cs :a.ccr r,ct:~,:,of~. Binnenkort opent r.e 
ovJet-'Urli~ ·eori nnbr.ssaclo -in. Bnngk'ok e.n. or Zijp roods r,r.n
ij.zingbn, r1itt hier het ·hooft1kwr.ttipr znl wo.rt:~on :op·gezot, 
.nt · d·e 'éf\I;lpegno zel lei~~ en om Zuj:·çt-Oost-Azl~o onr1er rlo vlöu,~ 

:go].s vr.n Ruslr.n(1 te bri:;mgon. 
'" - ·- . ' . ~ ·. 

· .. / 
. . ~ 

~- . 
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Uit' ë. e. ''KE; rc1 ekb." (Bet r, v.i& Y. c~c~ 1 ~·ö (io · ' .a_? • 
' '·. - .. :• . . ' 

_., ,, 

i(Comr::ent,t:H:.t, ,op hét b$r,ieht._vF.n · ~~pri Scrip-:}s-Howc:~rcl corros
: ponc:snt. l:..z:,: ---coarr:tur-1ist:ts.ch · cé.ütrum .in Bt...h{~kqk ) .• 

• •' • • •· 1 < 

• • \1 ·. 

.. OnC6r c1e tit6l"HE(bo.et'an'_pe.rigE1.roch''(~tGBc1rr.ng om in-
v16e.S. te :kunnE-n oefèil~rP) 'bevét ~~it 1blr'c1 eert-hoofc~·crtikel 

· ifdr (~eri .· vol~Einct~n · inhoüc~ f ·,, · · · · .~ , · · · 
.')' . ·-·~~-- ..• :··~,"-:-:- '.. .·' : . ". ~-- r:; 

. ' ' "' . ' -- ~~ . . . ·. : . , . . ·, .. . . .. . . I ' 

• -~-"' · ·_., 1.1et· cl en Ct~ë .·wordt r:o vlcc1loop tussc'héil•. rl.R1 ~hre·enigc'lo 
-. \'St.c;<tE;n en Engel~,nc1 ~6-ner?ijc1s, en. ~uslcn·~ ruic1erzijcls, · Qm 

de .posi't.iè >vc.n de gt;ne c:i:e .ert;E.m-s <l-èn rrieésten invloed uit• 
-. ·oe(fBnt; vipn'igE.r. ve,n. M~rd. · Het.·~~~-f~bbsl n.cer invloedsg8-' · 
i bi9den. bepE.al t z·ioh _.h-J,et tot.· E~_rope.· cn Zuicl-l:.:merika b.v., 
··.r.Toc•h ~~trekt· ·zich )Jit _tot. het l,~Ft<lpn'-QGs:ten, . HGt Verrf!J ; 

.. ~_ Oosten ~n · n~:c::.r .. &"clHL. vit!'·, wipC.strel~e_n. Een corrc spon2en t 
, .. -. El.n .c1_e_ n':i,euwsblc.cl-·e'n <~-er 'Scripps"":'Howf.,rd·-_ grOE!P _ht:eft enke.lc 

·. 1egen · gelec~en gqu~l(). dct :.::e Russen, met .'ëcnt·rwa tt(. Bcmg-
.< 6k~ zeer ncti9ve pónïn-gon in:.z.w .Lzie (1oen. . - . 

·:Kit.!).' beho;eft ·zich hior.ov~r· ni.~·t .te ve.rwon-..~eren nengc
.. ziel!:. sec~errt oenige pijèt bc:prG1::1e n~mclelingen wijzen op 

een ·poging vielkE/''tcngcvolge h2.c1 dc,t Br;ngkok éEJn ren:c".oz ... 
JVÇ)US. VC.ll ·. VCTSChillenc~o s'tro'ominfjen' is [:eworc~en, juister: 

- · .eên }):o.m.pplrcts v.q1 ï(eologiccn}.) -,· m~:;;t ·ht:t .dtbel om. met 
·-'witte verf of met .roorl.e' yt:rf· tE.J ·WÊ:a;*e.n onc:~r-.:s.en groot 
cleel der bewonors vtch ·Ce. l< n:1cn i.n z.w.J.zie. "IEs.i'1e-in-. 

,, formnti'on1' ·wijsi erop,,' c12.t .:!.e .r,'ctivit.eit. Welko '"oonigen 
1 • tijê'. 'geleCen· ópv.:lol'te Singrlpo'rq·, geli.jdeliJk ctn z.ich 

·verplc,C)t ste. , _ .. ·, · · ·· _ _ . - . 1 
• 

. · ,-, · Dèze "his~~~e:..infoi'mF.tion'' ver,klr.c::r;t ook, -:let· om t.l 
· · deze.. i:oc1eneh in ;B6ngkok ~en s:feer hEoerscht .Wé.'r:·rin ·het -ge

. mC.k~eii Jke;r' is e Cl). bepç>.'f lil;e pOgi~g. te c~oen' of een· bepr..nl.
de_ bow·eging op t·ouw ·t,o ze;tton,,•' ç'l.c.n. to ... SiiagQpore :~pt onr:1clt.' 
Engolsch bc stuur strGt, · . _ · 

.·i Wij geleoven niet,\1rt·~~ dcr~cspon~cnt v~n Scripps~ 
.Howr:t·è-.=;roep ntct zij!J. bcricn't sl~·c.Q.ts. c:c be~~oeling hr.d 
vr-~. lout~r $ens::t,ie nls nu eenm::.ul con v<;:.ste- geWQonte v<,n 
d-e ·.&~.JjlGriku.:.nsche:. j_durnE.li.st:i~·k ~ do'ch {~t zijn. b.~richt wor-
keli4k gef'unc'::eqrd is~-~· · . . ·· · 

1 

N'ocit: 

.. 

*) 
·De gebrui~t-c woor-::1spelling is onvertcc,lbsar. Do 
schrijver n?_emt Bc~n~ok e:orst oen_ îftempê.t _perte-. 
.trloean;t· (r~;;n·~cz-VpU-8 )' 6fl cl8.rrnr:. eûh "tempnt peJ;'tO.P.J.-
poercn"-(kCJl1i,>plr,t.:ts) .• - Vt>rt. , .. __ 

·. 

'i 
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BIJLI .. GE.~v•· ?. 

JJ.NTEEKENÎNGEN ·:biJ ·cle .vE-rtaling ui:t ~c~;· orgr.nn cler. Fartr:;i 
· ·- .· Komtmis Iridoriesic., uit het weokblr.d, •"Bin-

' 't 

·.I 

t'cing Merr:h·" ·{Do 'Roo.do Stçr) • ven een over
zicht oV~r eo inio~nctiorinlc -sitUGtio nn 
den tweedon wcrolc1oorlog. · " 

o M • •o • 

I~ "ZELFCORR.ECTlE EN REINIGING DER REVOLUTION.i"r.:. 
RE_ IlSEOLOGIE". -

~oonl~ 1ri ~e inleiding tot de vcrteling 
verklt:.o.rcl, · nt,nkt het stuk: c":.on 'incl.-ruk to zijn .. 
bedoeld nls_voorlichting, vooral t.b.v. het · 

. ki:,c1er en o.ne".ore voorm.nil.non 'i.i;l de organisr.tio. 
De ·stof en r~D wijze wr.hrop cibzc · :ts vcrw-orkt, . 
ge' yen ·.no.nl0iding te 'verondersto.llcn, cl ct do
ze ui tv oe rige publicGt-i'e over cle buitonlnn<'l-

. sche.p_oli'tiek -niet is beste.rJd vnor c1e Llinc"t.cr, __ 
ontwikkelde mc.ssn. · .. 

Bij bc schouwing crV.·r:n · rij st fl.e yrr:.c.g: net 
wolk èöel is zij geschreven? - H~t VLlt dnn 
c:JJ?, .c:.ct·· zoo•n 'groótû plr~cts is ingeruîntl c-.Q;IJ. 
~-,o bestri jc1ing ven hot z, g.é l'efornisrio. Vr.n 
dit roformi,sne - zoo betoogt dq schrijver -
g~:.at het· geve er Uit, clnt c~e Inc1onesische re
volutie s.leoh'ts eon t"'.fwr~chtenr1.e, è.ofensiovo 

· houc1~ng zou nnnri.enen, terVliJ 1 een offensieve 
gewemsc.Q.t is wogenf:r cl~ crisis welke hot in
.peria1inme momentcel toch c1oqrnr,akt., De be
schouw~ngen hie:ç-over vengen ar..n op pr..g. 10 
on 0indigon·op png. 20' In- annncrking noncn

ido cTf'.t clo geheel~ 'vorto.ling 7 van ·è.o · 8 c1oc- • 
. i len der. publicr,tJ.e o.~:wnt. ( het eerste deel 1s 

~ niet :voorhnndèn) , kan worden ~vr.stgcstolc1 r1.r.t 
1 ongeveer de helft, ven het gohoolc overzicht. 
\i~· gewijd: O.f.:m c1io bestrijc:i.r;1g vr.n hot rofor-... 
'i n1 srn.e • -.. . · · . , 

··. Blijkbacr echt clo pertijleiding het. ge~.'· 
·Vê.nr voor rofornis.ne zoor groot. Ja., zoo 
groot, dnt zij op.een gegeven oögenblik voer 
cle bostrijcUng er'1'nn niot eens hot slot· knn 
c.fwnchten vc.n di~, spocinnl voor è'.it dool ge
schreven 1:>u.itcnlnndsche o-verzicht, .nnr.r llct, 
nooc:ig vinc~t dnnrop vnoruit te loopon. Zij ' 
doet -zul}ré nl.· in do "Bintnng Me1·eh'f dfl 15 
J~prii 194? in .een (!niet c,onclerteekencl) nfznn
c1erlijk nrtikel togen hot reforn.isno onc1er · 

· q~ _t:!.tel 'Vi.wns rcf'orrtisne".::"P~,st op voor het 
ro'foroisrie"•'(bijl• !!).~'~! · · 
' · Dè conclusis wnnrtoé nu, r:.e. overzichts ... 
sohrijvor kor:1t ·nc zijn ·nt·tnque 0p c1e refor .. 

' nistische noigj,.ngen, is te' vinil.en op pr.g.20 
· _( vrnaf--è.e lOc .regel v.b.) .. Volgens hen is r:o 

reneclio ertegen: zèlfcritiek E:ln reiniging w.n. 
cle ~( revo,lutioneire) ic~enlogie .- Het is bclc:ng.;. 



~. 

., 
l~ 

s. 
wokkonC: nn tt: g2.rn wie in de prhktijk b.v. c:.oor zoo tn zelf
correctie v~n c1c pnrtij kflrl · wo:rc1e~ ·getroffen •. Het connunfs,.. 

· -~~scli.~; ~~-.n~pincl~'~qq:rq.çll~f•,;. (~~ .Lrbei_derJ :vérklnr.rCl.~ op 3~ Ju~li' 
. :1~4'?'".n.r..v. c:e ):çab.~n~j;.sè:t:i~s.l!s.>.~nn he . .t c}e.rde .k"f'.bl.net•SJC'.hrlr, 
·lii Béti Z:ed~-(}~i9p;?~~+.P~·-;Q~~~~qUVtii1g:~ .· · ~· .. ·.: ; - ·. . ; · 
\ ''Wc:-~t- . .i$;:1+1 >we:l';ké'l',:il~:i(he,ià, c:.e· beteokenis v;nn het. 

_ t",. ·· :. :,.ó~ê:J.ç;g:;·;ye,n .ne'{t; d~rc1:è kabj,pt3t;...Sjnhrir'? ... De ont-
.· · :··: . . ". ._.,· :: ·:·E;;~oindipg, vf:.p· het: d~rd:e kt>.binet-~sjnhr-ir is. sl.ochts 
·· - ·. · ·. · _ ;e.~p .z~.li\CJqf:llJ?~tl .,.J,n _c.te kringen vnn den L~nkor

. · .. ~. '··' . " ..... vJ;.e~get· U~ii~-~·,.; il. ·.~el-f. Een z·elfcor:r:ect.io vc.n 
··· . .· " r;~' <.·,. ·: ·· .,· :een''h~~tion:e~Jr·~ ':tnet"· onder .àeiding VfU1. Sjc..hrir" • 

. . • ~ ~-J1 ~ ,) , 04B)l~Y!ij~el.c1. v~d-~· cl"~,;"l?!K •. I!-.leîc1ing, dnt er n?~ neér-
. -h.~.f,,:;. -V·t~.~~-~~p;,è~ç~?vJI~-· -èA.finerka:ng ko.m~m ora te. worden opZl.Jc1e ge-

. "· -~ -~ :' :.-''·'· i(è''l7·:fQ·~·j<za:o~':ll: · ze.lfoorr$ótie-• =want reeds o.p 30 Juni ··werd het 
'(· ~ !•,At~i;,t~,t;itji.J>:Q~U(~:· v~n ,S,j ll..b:i-d.P e,çn,, zè'lf-eorreotiè' .. genoemd, en het · 

i_,· -·~· l:'~' ., \(.l,>;~Çi~vf~~~~;~~.>x&igç;m,ent• · e.ll: h9i; b,~rtst:ochtèlijk~ pleidooi voor 
" · , · · · z~}tçw.i:~i~~--j-.,.geri9_ht t,og~n;.· ''l,ei':lerà onder wie· .hot. reforqis-

·,.:,· . .p~.,;Gi·J;i ·!i~~·:':oj>]Pö;rtUI:li~me woelcetql1"(1):ag 20, l'?e regel. v • b ~) , . 

; ' l~ • ' 

. . v~:rsç!);e'no;n · ~n ;de ''Blnto.ng. },J.E.;;rah". dd·, 1.7 · Jul.1." d:us pas twee 
nwlt,le.rs. {,lrnn dit ,olaél.)l-e.tel'L · ,. '· ·: . • . . _ . ·. 
H:et-.i~ !;l:iE:;'t, war.r$èhiJnl:ijlc;. dat· Glit twee weken oudere plei

. · ~ooJ.:_\~P,og tqJ:.,. l'E;J~~tVB.;fJ:!'cllging: vi'J1 ·het losl~~ten van $jahrir 
(1ienq.e. /aQ'tf~nc1ieil steo.t' veist' de.t het' ih .de:· kruohtige op;.- ; 

. . . .wéldd;ri-g tot ·eèn • sohaonmank''cvervnttè. dreigenent ·tegen" do . 
. ~1,-êlq,èr~'·' (!Jok' '0\.Üt~·n do. ooni.d~nistische partij) .r werét ge-. ·. 

·· · pt(~.J;~Ç,e'f.lret i,;l; Ite.t_ ptmtJ,er· VE'cO ·r7 :J~li 194.7. Oi'. het tijFlstip 
.· ~n.l;h"·êi:Çl't ·c1è ·:p~der.hrtn~,ol;~gép. met Djó.kjn öilV'crwF.cht eon· 

.!>. '· ·: . _k,e:~_J?, ... t;\:i;~'·,iÇwEide ~rune., .:w~-~·.r.db9l' :~tèl). sl~tt~ de vprhoudihg we re~ 
-" ,·toQ;geap}i:i{s''b .. tot het ~rtnné':~t-:q:e,t ''DJokJ e, noc·h hot ~T~dor-

, ··i·:: .. 1<\~cls:c)+e.:'.'ifoörst·~l <hetreffendo :-de: :rage+.ing dor binne'nle.ndsche 
~. . ' • v:;et~i~l);è)1Çt .. )N:el1è,4hte .. t9. ac·q,~pte .. @_ren·, noch ook cle verlangr:.~ 
· ~ · ' ,:. d\iitlc);.iljl:ç~ .. :.en· öpenlij~o · dA<;1$;n :W~Lt1t: st~lle11't . .- pt} 

.·;. 

, · ,.,. .~;cpnèludqe.rct ·kan woj>c1'0!+ ~ ~at ·-c~it offen~ief tegen '!re..,. 
. , fi;>rmspiE:J .. en .:o:ppórtunls.me.,. ;i.s ,·go·r,icht, tegen· iedereen dio 

.(!J.t':~r:J;lo:t oordeöl> dor pnrti·j::Leiêling )' ge1antigc1 is, dat or 
l~i'G.o.r~ zi.:jn :a.fe· ·goed~· :z'\.il;leri' ·ç~q.en 'l!lpt hun .idEdogie .te 1'r·ci
tJ.ig.en" ~ri'·~ich tè ~$picg~e:len c.ri~ :hetgeen gc·séh.iedcle not 
qj:r:h~-~-r ;. ·~n;~dP,t t1c. Llr:el,ging net; 'J'sèhoönriank ·onder ë'.e leifto:m 

/. p~~~ios· kWhn op het. nonent dnt ·c1é ori'sis wes bereikt on dG 
.r:lislukkf.p.i; V:1:Ui de· qndërhanclelin:gen· 'door_ Dj(Jkja voor r1c 
deur wèrëf iie~cho'Ven. · , .· · · · · - . · - · •. · · · · 

. . ·. _ S.;ja~r-~r).s (wäs) ·ge eg )i.d Vnn d,e PKI., doch ven. een 
·:~, .. ~:·politi-ek~:~Pt•rtij di.c aE.n~esl.o.t~n .is. bij "den Linkervleugel, 

,. -" :· ~l'l' -h'i'j . V·ie:#:: :do_or: oeh :;zelf;-:co~r_!:;··ö}lie bi'j' ~ezen Linkervleugel. 
.. , ~- . · 111E'~tn· J'iQ{l:~QE~:: z'e,gt.nog _.fleer _èl.ê- ~(:)lt'q_orre"; ie bij· de ze groop · 

w.a--s.•;:ook ·.-een ze:;lf'oar.rectie van 'het~ ''nationale kabinet". -
... · .. Hoe t_~e~ê·~11~" l-·;~rn(' de .Linke~v;ieug_ol·.'noodig vindt t . .e corri ... , 

-~ge.çren,' .. corr1gee~t ook h~t "-nnt;iont,le kabinet." ! · 
.. · Zoo bli kt· hietcu· weer dè. invloed der Pr.r.t. i Konunis In-

. ". :OilP~ia" .. in ge· reJ2u'i 'iek-~· :· lle' :~~ s" immers ncf'r den: 1.nvloed -
.. dr..!: ·uen·} de·.,Qete'ekenis- vim· eèn:-·pa+>ti j moet oeÖordeelen. Voor
ar- i~: ~'it ._nood-zak~;tijk bij b~oo:rè.eeling der b'ete.ekel}iS VQn 

· f :de, ·cqt.u:I\+nistcn die.· z~ch 'in (nog} niet coLlLlunistische lanè.cn 
,. altijd _gisr.og cc!io\tf~ecren - 0f, d'Üen cr±loufleeren - (oor 

gcsche,r.o iuet woorden waaruit f.lèh- zo\1 .moeten rtfleiden det 
zij. gçring .in,.gût&lf3torkte>zijn. w~.nt zoo ooit eên groep 
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II-·. ViERELDOORLOG No~. 3 EN WERELDREVOLUTIE •. 

I . 

10. 

' Ne:vens bestrij,ài:n~ v.an·nei reformiSL1e, word dit buiten ... 
': lands'che overzicht gosÇhroven LJ.Elt de bedoeling om a.aî. do 
,, hand van oeh, uiteerizet'ting van :het ... internationale gebeuren, 

·' . g.uidelijk' te Llötlvéel;'en waar6n het rofornisrw zoo vorkoord 
. ' é' en gevaarl.ij-k is .•. Deze 'Ui teenzet.ting geeft aanleiding 'Se 

' 'h wijzen op de volgende punten: · · · · . · · . 
. r··· . t·.l •. Ni. ct' ni,nder a..~a. n' 5.· p .. · aginat s zijn ,gew~jg aan ·.de ont.ken

. · .. ·· · •. ning dat Sovje~;..Ruslanç1 streeft naar wereldoorlog no. 

•' 

· · ~P annex 'beStrijding van het ngeze'Ur" van J...meriknansche 
z1·~c1e daErover. · · . .. . · . ~ 

• 2. Dcf ,reden wo.E~rom dit ''gezeur" zoo kracht1g wordt bost rEl"" 
. · den, .bltjkt ~uic1elij).{i · ~ . . · · . · . · 
l~llere~I'Elt · ~i,j erop ge.attenc1oerd, dc.t cle overzichtschrijver 
op po.g •. l7, 18 en 19 wil·v..nntoonen c~nt het Engelsch-1:..n.ori
kan.tlsche' b~ok toch niet ster.k genoeg is om Sov jet-Rusl~:nc~~ 

.. te beool'logen. liirLr bovenc1:ien gae.t het on nog iets anclors. . 
J~an :ëLit · ttgezeur'!' over de nogélljkheic1 van wereldoorlog no. 3 · 
is algeneen cle tf1eori~. verb~mc~en, dat hij . synonio.o is not · 
de werelcl:rovöluti.e (pë.g• 15), lOe r,égel v.o.]. En hot ge
"te.al7· \lestaEtt, (bt het volk· z_ou w~.chten ·op dien. wereldoorlog 
rio·;. 3 voor het u;itbreken ""an do weroll!revo·Iutie .(pug •. 18, 
24e-l'egel v.o .. on pag~ 'l~, l~e regel v,.o.) .... ' 
. :Tegen. d~t wachten nu, t~ekt c1e scf!ri.jver tevelde·. • 

· ffVvj,J noe-ten · ocrdog .voeren tegen het yvachten op wo,reldoorlo.g 
~ no • 3," ~zegt hij "il11.(1ers op po.g. 18 •. En wij . r.1o'eten niet 
wucht~n, betoogt do schrijver vore1or·, doch ~ànvallon (pag. 
2Q, 40 regel v.b.). Ii:J.D.ers,·" de· wereldrevolutie schrijdt 
voórt· Öfl clen imperialistisohen defensieketen (van het 
Engelsch-l:cl'ler;ikf'.ansC'hf? bJ,.ok) e~rst te' verzwekken en yer-

, volgçns. te doorbreken'' (pag. ~4; 9e regel v.o.) . , · 
Conclus~e · no. ·1. 

'De best~ijdi.Ilg èioo:r de .Pöt.lrJunisten van het geprE~fl..t ovor 
.de Llogelij~heid· van h()t uitbreken vnn wereldoorlog no. 3. · 
:ls· nie·t geba~eèrd op, aversie te,gen oorJ,.og, J'l~<ar iïegon de~ 
cla.E>:räan v.erbö'nden theorie dat het all~~n ' dez~. nieuwe oor- ~: 
log zou' zi.j·n, clie· E'te.n ·het prbletari[~at è.e· long verbeic1Ü vro
relc1rev·olütie zöu ·brengen. Want het proletariaat behoeft 
-nie;t tá wei.ohtén, het .is zèlfs fóutiof te ·wachtEJn. Hot prolé
te,riáut· rioet thans do r&y:olutionairo bewegi.ngen J!.oor.zott~n, 
wunt zij zul.!Em · ipso fnèto_ voer-on. t.ot c~e wórolc1rEJvolutic, 
e-ventueel ook wel te nobnen: wereldoorlog no. 3. 

•, 

· .,III •. · iillTI-ENGELSCHE EN t..i:ITI ... l;J;IERIKLJ..NSQHE uTTLL.TINGE;N • 

· · He.t_~ stUk druipt .vàh ~t,nti...:Engf)lsch on. ctbti .. J.neriknnnechÈl 
·-uitlo.t·!ngen en theorie§n,. vooral"' vati anti~l...rJ.er.ikaanscho. 
Dit- kan·nauwel,ijks VÓI;Nöndering· bRron wrinr oen "cormunis~ 
tl1ch.6 en clènocrr.~tischott (l) politiek worè.t gcpröpogcEJ1~~1, 
welke is gcric_ht op het ."vc·~.bre~en v·an (~en Engeisch-Lnor J .. '· 
ke.aru~cheri. d,efensi'ekete,n v~n Spe.njo tot L.ustralie'' (pog. J.2, 
17t) reg~l v.o •. en pag. 14~ ?0 rElgel v.o.). · 
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· 'HO't is niet c1oenl:i.Jk in .c~eze, ruine· zij 't ook weinig 
gevnriêèrc1e. -· verzn.ne.lin:g QrvP.nt efzon.ner·lijk to wijzen op .. 

. ·elke· tegen r.:·e 'Vére~:li:k(:e:.:steteri gêrictite· vEnY~rchtnnkine:. · 
··Hier vr.:Lgen e.]' eri.kéle : .. · · ·, , . . . 
L[lc:ik['. ·"liet 'irt ·_ç1~n. }~ng$~~ri~viez:eî<'t0orlo-e; .1opzetteli jk, · · 
J3~ 1n· .. CO!l;Pl,ot. uet T:sjJ.r-..n,~ KaJ. SJek ·het, ÇhJ.neesche Rcocle J 
Lt;;ger {.JU:. _z~jt:+ ;tot:: o_ver C:Pt-B~ !7 >:;' , ç:e bes~~ove:;eenkonst v-nn 

'· -Linggarê~Jé~tJ. worc:t .è'~cor~ç1e, Engel~_cheJ:?.. e.r,t l~erJ.lçrnep. era- · 
steunc: loutE?r· u+'\i .. i.operlEüisûische ov~rwegJ.ng€)n ·(p~g •. 8), 
de libernlè p9li tiek der Lri~rikenen. in c:.c. ,:Philip pijnon ha(1 . 

. te:n 'Çoel de over.tl~E);I:'áoht(l, vo~~orén bij è.e. E.qgql.f:1Chon en 
biJ_ète .Nçclerlund.ê~s .. te l>l'i~~elen tot _ee1;1 actie' welke·de 

•~ mc.oh;~ van è~eze övcrheerschers .. znu verzwakken (pag., 9, ·16o 
·~r~.~çl :Y.o,.) ~. Voor,~fs .P~,jn. ~~t'Uur:q.j)f· su.r;mc~ .VfE?lles ·en, Hon-:
. · f4 · Walle.oe l.n. c1e ·v.s~ · cl€ cenigap. ç1J.p,, ~:~,.genliJk weten h0e 
· verkee,rç1 c~e wcgett zijn wab.rlungs het. l.n~r_ikonnsche vol~ 
th.~s wbr~~t geloic1, eh 133" secret!".r~ (?.f .::. Ülte" Junes 'B~rnes 
e~n vertegenwooreigc:r ve.n. he~ t,+nstwezen ,. (pag. 17 en 18). 

_IV •. D~ Cbi:ilv~USTEN DE YRIENDJ!!N DER. OVERHEERSORTEN • . 

. : ·S:telsel.ciat:i.g ,viorèlt_in h~t stu.Iç een voorstelling van~ 
· zaken geg·ev(l,n E',ls ZOUdán, de COLl.Çlunisten.A!.e. Oe.iligen zijn·, 

. di'e w'erke;Lijk (en· twt. sp,c9e.s). strijclen voor· c1.e overheerseh
te volkbren ih _'Oos,t-l .. ~i8·· en. Zuic:-Wëèt:Azi~, nl. in 'Chillft · 
(png.·_~. 2le. regel~!,._b .. )_, in Lpcliä (:pe.B.!_ ~-' ~2e regel v.o~, 

· pÇtg. p .en_pq.g. _6) ~ J.n. Egypte
1 

(pag. -6), -J.n Inc.o-Chine.(pag? 
· 7, ~ae·~eg~l.v.o.i.,t~·i.rLf.n.c!dnes;te{pa.g_. '?,-.14e rogel·v.oe · 

·en pag.,, ),0, ~30 ·rpgcl . v .o,) • - Vicl.e ook: "Het d'oor è.e' So-
. ;, vjet':"Vpie _gegeven ··voorbeèld, ~q.l vqor een ov,erhEJe.::·scht ·volk 

~ ·het onrlórwerp blijVEJJ+ ·vei:l 'zijn idealen en verlEtngens •. En 
· · het inper.it.lisrie · zp,l· zi.ch~, voor ern~tige .crisis· zien ge .. · 

pluat~t· in. ~~diê ~ in·.EsY!lte, Pt.-:lef~~ina, Bu~r.ia,, Malaya on 
de PhJ.lippJ.Jnenu ~(pag. 6, 9e reg~l~ v.b.)~-' · , . 

. Mcrlç êl.an QP ,· r1__at bi'j è.eze laatste dps6tit:ling InrloriesH! · 
. on~bree~t. Natu'ur_;tf~k ts Çlt .. geen ;t~oeval. in ·een c1_ergel·i jke, 
.beEtuc'!.eerde· be schotiwJ.ng. Ev~n.t:+in ,}:)eteeke.za,..t het, dat C:e . 
sohri·jtter !!ill rle verwpcht.~ng .(of rJi~;~tens: ~e hoop) zou 

··koesteren ~&t · oo~ vóor ?-et· Inclonasische volk het Russische· 
voorbeelc:· h,et ·onderwerp· blijft vp\'+ icle~len en. verl'angens. 
Geenszin r. ·- LJ.le-en v~rr.1i jè. t. ,qe ,sc.Q.rij've~ die verwachting _ 
qf .Çloop ..;. we;tke voor' hen, connûnl.s_t ,logisch is - te af.fi .... 
chee;ren., MF·r+:t: 'juist clit ·achterwege laten· van een he.nè.eling. 
welke, voor de. ha,n.,((1 ligt, is. vaak opval;L·ender r:.nn cle hancle-:-

" lin:g..;zelv:e, Dit is het ,~gevaàr .(:at verbondèn is·.aan toépas
·sing van ,.o(1e taktiek v~ ''to .. ~voirt.the ~qv:±o;us" ,. ondàt ze·· 

·· dt:jn -.ge<:lacht~n~ang -on~huit van' de l'atrtiJ d~e :.haar toeP.nst, 
en va~k ook~ het ,np.tl.ef'., i.c. vrees. Iu dJ. t ~eval: vrees 
voor he~ gèvaar cl~t: te chic? ten i~ ind~en· cl~ ze hoop wo relt . 
ge8xpos~erè'• tM(:;.&r htt koe$~er-en :V~n- ·d~rgf?;I.tjke vrees ver-

r~€t<l'l:f dan, ~e.t·· èliG·· ho,op·, ,o( vei'wE!.chtirig t'oèh inc~erc1_aE1ó. 
bestaat .... ·Q. e .ç1. . .. . . . . . . . .. , · 
··, ·,Ven w~ü,ken kÉmt is __ .~u., voo~ d~: ?rpe:p ,di.e,, door den o.vor
zichtschr~jver wordt. ver~_egenW()O+',ÇLJ.gt 1 .e;evatfr te verwac11·~ 

, tQn voor het oxposcëroh. van·· die hoo:p'l _;. In zijn f~eval· 

.. 
\. 

' ' 
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' e}iiliing .r;iet 
~c~"'"'IJ;""~ ;.v~m;.··~ze'; ··p.l;l;l.'l;;i,:g.-.Ftatc:\.J[cc g~ sign~le èrq,e _ 

::~:J~tt!l:~;;:;v~a:;a.· ... ~.q.o\ : t buitenlruidsch,o 
·. -ocuialusie · 
· 'P€\h" ~telt · 
eenig~ wc.re 

de linerikattn-
·"'~-·""·"''"'"' .. ·t.t· · e.en prq-co.nnu-

&eves~igc1 bp 
. Juneriknt;.llscho . 

'1\.C:.a:.!;!~:u"...rlLJ.""';·~w>"•'""·· dagblad· "Mcrr",okn",. 
vttn het_ rop'Ubli- · 

·. nls .dè iweri.-
. · · te slann-, .r.mr.r 

:··U-11UOO'n'n·,rlil"lTJ'r'\' .• auóoe gft zullen 
.aan de overhe~nsca· ... 

"lah de n.atio-
. blok"- wörrit . 

_e; lian~ doen , naar · . i 
d.-è.e sten verklaart 

·J'fi.·,..·ne:t t~gengestelc~o 
er ;-~p <eéri, :tanc1oijn op ' 

ria~r. :eté-~_vOflle onathankc:--
. · .. __ ,.·- ·/_ .. · ··~ ;-'>- · .. -.. ·., .. ;.· . ·'_ :: · .. ~;:·.r --,·· ·.·· .>-:_;~ '·.:;. ~---·->·-~~~- ": . . _-
. · èfi~~-rt.$t~f\:·(~r:lr1Eu:~:t.~:~ ·vêr~Rc,J#t·~ ~;let extre~ 
· . ·• .-:eu.itle;ti~ste-.tc:VOJ:'.m' .äl$ gevaar voo:t:i de 
· · ~·tfJ:;;,~~jt;·_LVtio~~-cte~)V$:re1.ct. on de blind-

. ·.g~sfa.geti:.t;'Q~n~ .• '\ro6i' I:r1clonesi~ -. · 
····~···.., ........ , . · ._· · ;9:P"~<1~~~" \9-i!Y~~lp_~.O"b~~:rt. ere, ni~r · ep 

·:_toç,h·.~e"eds. 1 · z:i.iï·t.:en(;:.e,,··~t$-Plàen :tr® liët volkseigen 
~egen __ a.t:roll;en. . .. _ .. ode.; h~U;:ltng>'Jt?.~- :'nê·t ·;c.or.riunisme, bij 

. ··;~~oT:t>.~~ty.~.ç~~~?o~ -:t:e p1~~-6l\ :·.d~ofi;~·e.n ?Jij_z:l<tncton.esiache~ 
:·l~~~~lf~-~B;~;--~qg-l' '}~~ s~~~l~n;c".a.t:Jil~:h ~t~t1Qill.ste "~en 2ietJe 

~ ..... -;":-:--.,; 
... 



J. 

• ' . 

! . 
. . 

•.. 
~·· 

'. 

I 1 •. ' 13c 

. in de· ~;ichtlhg. vàn· <i.è nÇ.tiohe.Jè · iè.ea~e,iè. zou krijgen·. ·voor 
.. beiè.e., Inc1onesi8 ~n: clQ•,werèlè'.) Qtl. cle o~sqr.upuleusheiè. wel ... 

- _·'k.ç ~qnder,~n1'zè1e~ ae.h ë;e_n·(l~ag w6rç1t· ge·le.gcl als Ü\Üc1elijk-:; 
-~-. ste kenm~·rk ·van extremisLJ.e-;- dat c~f3n~e.p· c1oe_t f'.an het .p.ntio-

. Iiale ru:1ok-t:1oinpl·~:x:. · --· 
• , , .' I . , 

-. _ • ,_ - .·""i ·\ I : .. _,. · · .... ·, . ·, .· . . , ' " . . . . , .,,\ .• , 

·. . ·V • VIL.· INDO~CHINI .. _EN FRJ.:t·I:KRI,JJ~ · Nl.J.R MEES.TE:gSCHi.P .OVER . 

·' 

3 · l!:UROP] .... JGN :w:.N"O'V:ËR :-nr'W'ËRËLD" r-- . · •• - __ ............, ' 'i 

' 
.-. S~b· ~r' wcrc~' èle: at;:.~.1cláo1lt g~v~st~gd op')iet ·p:Ï-opngeeren 

v~.n r;len cöLmun;istisö:hè · ~rt <'!~nocrati.schê _politie:k; welko .is 
··,geric-ht op .. het v'e;rbrokEin. van ··tton; En'go.lsöh .~i..Q.eri~o.!(n.schon .. 
. d.efànsi~ketdn.. : ~n :·.t>\lb IV· 'q.-p. ·Ji~t': Sovjet.Jvoorbe_eld ~~nt. voor 
de· cfv:·~g~ei~~.c.h~o ,V(JJJce:t:;eq -:he·t :o[)}~c~t:z~-.l.~~~~~jyen U) v~n 
~i-j,n · J.è.o.e.len .en ye_::r;lnngen-s, terw_iJI_ -.nen\'t~P.rrpp li-ot volgen 
è!,e::nitspï>t:i.~k .. :v,nn. de VBJ:'wnchti.ng <;1Ç-t, het loperialisne in I!f.
clin, Egypte,.;· ·Pç,lesti:nJ., etè~:.· z1:ch voor -ernstige crisis ze.l 
zie.n· geplent-st. ..' . .· • · _. · ··· . . . ~ . . 

· Mét ver\vJ,.jzing, hiernaç~r is het van g;rbot belo.ng erven-· · 
,;kennis te r.emeh, hoe c:e 9PI:1.0Uni_sten in. ö.it po;t1-tieke over-. 

. ~-_zicht in· hun pe.rti,j-orgeq.h ze:lf" verk~nren .om via een· over.:.. 
' 'yvinning_· in c~e. oyerheerschte-r.rë'~s: kol.oninle) landen, te · 

<willen gernken· tol-:; een pol:..tieke ovenwinning 1n het LlOElr1er..: 
le.n~ c"' .. e~,:re.s:pec~ieve·· o7erhee:vsc~te geb:..eclen? 'en daardoor_ 

l tot ·eon volJ:,ec::t:ge zegepraEü · VD.n het coLJr.aunJ.SIJ.e over è'fë ge-
he.ole. we11elt:~. . .. · , ~-~ · · ", ~. 

, -:rnne:rsHo··:Ohin Mi.q. 'Vfil {:päg, 13, ·?4e regel. v.b.):· 
·· ~ '~listiglfjk :j:nc1o-.Ohina eon gélijkbJJ~rechtigd lid .. 

· ~ ,. qqorr wordon .',van gê· Fran.sql:j.è U.11io. o·p deze wi.jze 
. ··wo:rr:l-u het: Frn!ls __ ch~-,Jp;peridis~EJ .~ J;n(,lo..,.ChinE\ vEJr...; 
~. zwEtkt .on -ocstreden~ VerwoEJ.,stJ.ng van het +P.peria..., 
f .:L;i.{:l.'ie i~~ o·rcrheorsc.tit _gebied beteekent ook vern.ie-

' ' t1g.i.n·g· vnn èq· ·kre,cht clor x~nction~~re partijen · . 
· ._.· in Ii'ràkriJk~zol_f"_ (png, ':13,. lèe· rcgol v.o .. ). · 

Hierna. vo4:-g.:; d-e. op€)-P:.h-:-:rtigo btko.!).'topis 1J'Ein het go en hot 
einddp0l is~ , . " , .. · . · .. . 
- ... '·. ' 'Zul) verzotten.- ·cl.o. rovoiout'ion-niré' g'~ÓE;·,pem Vt:q.l. do 

landeJ.L b~~non:·cly. kring <tE;r,Fransêho .Unio'zich .ge.
zru:"9à;.i g~ teg;6.r .. · hcï Frr.~13.èho i.q.pc~inlisne 1 o.m f!È_
l!~·~.lJ..1l* een .~Yereon~gd_. Fri> . .r;:tkFijk .~e vornen d'nt 

. 1 '· •. c~vl-:JOCre.}iJ.sc'h J. s en Zd:Slt te wo_er stol,;t,. toB._~n c~e 
.. H. "".o . ·· . Jjl~BfL!:~cb:e~l e.n__!.:.ci,er.tlf$~iil1(~n'g. ·1;3;·.10'c :rogörV.o~) • 

.... _ d_ozo, -:cnktJ.ck J.n cle prrLkt:LJk te. brongen ,: .worr1t geloord 
?.I? pag~ 14~·{17'0.- .rogel \~.o~ ), nl, c1oör -ee.n "-synchroon go
tirle'G.-e!' ])Olitiok ,.m.et (o str~Jr1nnkkors·. in hot 'buit.enhlhd. 
Conc lu.s ie no. 2 ~ . . · · · ·· . ·_. · ·.. . · , · 

.. ):n-·1'täli"S3111lt'i'rré op· ,con~iu.siç.·no. 1 · .( áqe·n.. ~.versiqv togcin 
· oorl,og, nr.r.r vhÎJl. tegm:' het\ wdchten · croi? on ~10 · wereldrcvo .... 
lutié ~09r ·te zetten), en EBt' :ifer1,vijzing rtä_fir' -het-geen ·is 
ges;tgn.Llc·ert:.: ' , ·: _ · ,, , 

.. ~ .sub IIt •( een coQl:lunistischê. politie~ ,gericht op het" ver-
:_br~~en ... vr~~ ö3 ~ngE:lsch-l~r::~.e,eJ+-~C.lièn c1ef~n.Sieket6-n), . 

- . : . -~ ~ . ... sub .J..V (.Q.<E-t ~=-.o·rJet;..Eues::techo voo;rboe~c1'voor de ièenl.on -en ve.rlnpgens ''J b:n een cfverhnÓr3-ctrt volk),·. ' \ 

'.{ 
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.,...,."_.-."-, -. :de _lqng~-l sahen
itL het rio ocle·r-· · · · 

.......... ~--~~-·.·,.. · i,,jl~ _ ,j:iJl- · e flJ:i _-. 

'' 
h.ieuw ~i jn , 

--- _ e.verd · ·-
·;-t_~ ':.f ' ' i~ .· -. _ ~j.~ones;J;~• _ 

'"·"""''" _ .-,~.,,-· i~t-e·rh~ ti.o
·"'-'"'~fl"~}.~\:,;:J_~- .. -. ··"?· : :overticht. 

-."t'J,l;t&'Jr1.'l~~.:ve!t.l~-- rest~.$r~n- nog 
-_ -_ - : g é'e fWh,t · ktm,.. 
· . "St3 cv: &•et :i.gen ,_ · 

WI;;J;i::LX-<J,P: 9~ft })U:~D.-llil WOrdt 
i~lP.tl.B-'•·" 5l. eh in· · ''-· 

· ·.ancleizi_j:<ïS,;, zöfrct~·r 
- . ~ ._·:_fi __ · e~_-o'a;tJ.d_• ._-~"MB_ ,~r. : • _ •) 

~~\~-?:lg~-Zt:•JJ;:I~~J:--l..J·.I,Ç-._te- dËilen:- - be'- -\ . 
... -,~---- j,og~ï.. v ;p, J . q.. 

de .tndone.
t· J;;i'tlggnr
von-Ling ... 

/ 

e• v.olk · ' .. . -,.. . . -. . ; . . . . I . . ' J. . 

ë bozwe. _ s .he: •1-~ iri -d~ _ iek. tegón · 
,_.,..c._. •• ,,u ,-... t{re~t'f !ln4fi:.e.'ipè. ·_ ),. :tl_l--~iEit •-- z.o.o·, i'ec;lo·ncert 'vór.-· 

vol.gens· f~e ov~r.ziëht'f4;,çhl'ij.v~r ,, C!.·oo~-- ç1e I:Q.&c:tie v&n· het· 
.· :..-- - . . . ,y· - .. 
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:rn, .c1i t. licht bez.ien·, is het volkonart ·beerijpelijk de.t . 
de qvèrzl!'cht.sc:h:Ft~ver_ in de ttBintá:ng).:erë.h" i;i.-~11- zijn lezers 
lect- .(1oo~schem:er()n- gehepl ~.e· sym.pnth!seeren met he~ .ver- · 
zet te-gen:· ç~e Brits·oh~_J!}Gy~·tfsche "nc.skah't· omdat c:e ~ouverel~ 
niteit c1es. volk.s 1 er.~.n. w.o;t":f1:t•'e.ongetast. Je:, r_1at -hij in.' c.,_e 
parallel 'eige'nl":;l:jk 'een voorbeeld stelt aan het I-nc:onesische 
volk. ·· __ . . . ' , ' · . . . _ , . · . . . 
Di~ li··jld:;·~ wêliaw&ar' o~p ee,n sp_r~ken tiet t1n~ê; nionc:en, t.och. 
~Ul~s'18- .vbór net:. 08~AA,~S1ibSChe. leze!'S.PU~1iek·,vari ~".en ··schrij-

' v~r- :b;eeletJlê;al; 'I1iey v::reemt: .• 'Zij,. dé. oo~~~sten., h~bbe~ Ling-- t 
· ~cl~jà;tt~ ~tmm,ers .sl~:?ht.s !;'qp11,tre coeUI"'' _,c.qn.vearc1 t .- v1.d~;· _ 

-• ~ltaa:t Al.t , "Se.ë'.a~ttJ- ~ op:, tailêtiscP.e. re(lene·nr nl. in het be.":" 
t ·:--~.; . ,l~g:'~v;án: a~· .'öffenslé.f 'tri hun gror.rt~ll;'"st'r:i1.jÇ- tegen wat zj_j 

no~men). ·~a. ':trripefrial~sten_-k~pi"talisten, eri ·h~e.t · onC:at zij . 
~è~· ;v~e~;~:YT~:msohten, ~~uit _overtuigc::e, ::eerlijke· syr(lpa--

.;; t:h""'fi'J,4~·t· ;e::.e groots bE)gin~elverkl:ai'ine·vfe~~e1 ,de baaièover
eep.lçojust 1ri- ?ich sll;li;,t-. Waarbij ··~ah "en 'PaB:nnt" :.d,/z. z. ne-g 
even mog~· worden rewezen· op "Clè ·- uit. het ei taat uit "Sa
cÜü·'~ e.l's· uit' ète:t Üi t~ \t'è BINT.tJ·J'G 11-lER:.H sprekent1e. - onoprecht-

, he1C:. w'flat.m.ed~ • è~e co.m.r:un:isten, als J;eiclencle .mac-ht 'in è.en · 
, ;. l,inlçe':rvleuge:)., deze erin s'tetû;tden' ·om Lj..ngg_ardjatti te tee~ 
k~nen ~t .è.e vooropgezette bedo'eling t.z.t. trçuweloosheic~ 
te. plegen. · . . , . . · 

En .·d,aij, ztj. ~er loops evemzoo gewezen. op de bewer·ine van.. 
den ov.erziêhtsohr:ljver· in c1f;l ''tBintang l.Ierah" (pag. 10, l8e · 
re·gel. v.:b.}, dat· cle basi~bv~tee~koms:t .ván :·.J.inggardjatti 
afkoro:s.ti~ ,ts uit· q.et _pre in. ~an ,:P:Pemi.er B.evin. _ · 

'VÏI. DIWRSEN. • . . . . . 
'' 

Tot ·slot hog een_paer belán[s"Wekkende'punten waarop .de 
attent_ie zij gevestigd, zonder co~uaenta~ü;-. . · . · 
a~ Op pag. ? · (l2e~ r~gel v.o;), staat, dat er volc1oende 

. cbjf!)ot~élve· factofen aanvl.t?Zig zljn on üe revolutie· in 
· Inc~one.sie door-. te zetten, àQch t~_at het nhodig i:s na te 
gaa~ of t:1'e~ sub~:ectieve faotoren ook in voldoende mate 
a~n-Wez:ig zijn. - . , . · · ·· · ·: · · . · 

b.. ·.Op pag.· 2o (lle, re.~~l :v:.o• }, wordt rîedegec1eeld, dat h~t 
· r~formisme in _cle leH1ing van cle' Indo.cesische revolutla 
·~-van' de· P.1C.I. r'e-eclswerd besproken door c1e'ooiJI:JU- '· 
· nistisèhè pe.rt~je~.', in .-c1~ Sovjet-Unie, . de V.ff., Enge- .. i 
lanc1 .en Ne-derland:. 

\ 

' . ~ 
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De betekenis van de Communistische invloeden in de 

Republiek Indonesia. 
•> 

In de Nefis-publicatie.s No's-60 en 61, respectievelijk van 
24 .. :.pril en 8 Mei 1947, v.erd een overzicht gegeven van de in 
de Republiek Indonesie adnwezige communistische stromingen en 
tendenzen, wa&rbij getracht.werd deze vooral ook in internati
onaal verband te belichten~ 

-·•· --~·· . . . . -- ........ -··· -- -· ... -- ·~· ------ ~ ---·---···-·· .. , .. - -~----·:: 

·'-···un··' dezë'"ge·s-ê.hr ij ft en bleek.'·. dat een gqed g~organ_~_E!e.~~-de 
officiele Communistische Pa.rtiJi:'-d-e· 1JP.axta~ ·xoniliï6éáis'·Inàone
sia11 aanwezig was, welke internationaal is g eorienteerd en via 
de onefhankeliji::heid der Hepubliek Indonesia naar wijder doel
einden ,blikt, nl.- 'de verwez~hlijking Van de CÖhl!ilUllistische re-
volutie in deze landen. · · 

. ::De aandtlcht vverd gevestigd op de machtige _propagandis:tische 
werkzaamheid va-n deze par.tij en ais penetrctie .van hare ideeen 
in leger., arbeid:ersorglihisaties, geestver~11c:1nte undere politieke 
groeperingen, nog ftaargelaten de effectievè bewerking ven de 
brote volksmassa. 

Gewezen vverd op de zeer nauwe sa.nlef'l~·ver~ing .rp.et. andere ex
treem-linkse partijen en-,Nerà. hierbij· ih herinnering gebracht 
de uitspraak van Stalin in 1935 op het ?de .Congres van oe 3de 
Internationale, om· t • a • v·.; de bui tenland se pol:i, tiek, voortaan 
naar samenwerking .eet alle lirlli;se groepen te streven, teneinde 

. tot de v.orming van volk·sfrori.te.fi ·te.· gerakèn, Indien de aangeslo
·ten groepen zich sterlc genoeg aöhte.b. om naar de macht te grij
pen, _.rp.oet. zulks gedaan worden en ee·n volksregering worden in
gesteld. Hiertoe moet, .teneinde alle benodigpe ele.lilenten aan te 
trekken, de strijd tegen: het' nationaal-socialisme en het fas-
cisme-in het 'vaandel gesc.tireven:worden •. · · · ·.. · 

He.t. bestaande reele gevaar van zulk een grijpen naar de 
macht door de linkse gróeperingen, verenigd in de z.g. usajap 
Kiri 11 ,(Linkerv1eugel); onder leiding van de Communisten, we,rd 

.. in beschouVving genomen, liierbij werd, in het hij zonc;lei' dé na
druk gelegd .op de omstandi~:-;heid, dO.:t de :a·ommnnistis'che Partij 
en de . bij ëie Linl:cervleugel:. aangesloten groeperingen o.p .een 
v~elwillende houding van: de Republikeinse Hegering 'konden re
kenen., Niet alleen vJaren verschillende vooraanstaaride leden 
van deze Hegering door banden uit het verled.~. 14et b,et c,olllLlu-

_nisme verbonden, doch deze linkse groeperingelf. ·v;o.I:.mq.'en ook. de 
belangrijkste ruggesteun dezer i(egering.· 

;_~ ; : . ' 
.... 

-· . In algemene zin kan men ·zeggen,:. ·d_~t de' in de, p_ubli,caties 
. No' s 60 en 61 getrokken conclusies· door de verdere ontwikke
'1ling der gebeurtenissen V.2lli2!E~.q,.v!,OJ,:~R..,.9JlSLE?.,.:r..ä.c,.,~.Y.,~fl, en 
schijnt het Vélh belang, deze geoelli't.enissen ~~:.p.~ in ~e.o,rd,end 
v~rband wederom aan een oeschoüwin,g· te Onderv~erpèn èiViit~'~·-
oVër'vîàë'ä"Van~·ma"të."':'îaal-ëre' g:iot~·-'T!j.if'"t'e-· oh"tdëlfk~ri. . '. . · 

• • •• _1. ' ' •• - • 

_ lJeliswaar werd in de achtereeh.volgenae· halfmaandelijkse· 
Verkorte Politieke Si·tuatie::Ooverzichten ván Nefi's het fe'iten-

ater:i;.aal v.z.v. . belang ~in samengevatte v·orLl de lezers aan-
oden, doch het moet nuttig worden 5eacht, deze thans in een 
lge.meen overzicht te verv~erken. 
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Hierbij zal zoYeel mö§elijkcd-&-indeling van de oorspronke-

lijke publicaties worden gevolgd. · 

I. 

De verdere ontwiklceling à.er Communistise Partij (Partai 

Kommoenis Indonesia) als zodanig. 

Na het grote IV de P .K. I. congres te Solb in JÇlnuari 1-947 
schijnt de èonsolidatie van de partij_ in grote' .lijnen te zijn 
vol trokken. De organisatie schijnt thims vollE:dig haar beslag 
te hebben gekregen en kan men zich ten volle aan de daadwer
kelijke politiek wijden, waarbij de op dit pongres vastgestel
de statuten (Zie b~.jlage I vc,;,n Ne fis-Publicatie No. 60) als 
richtsnoer dienen. 

Het vasthouden aan de daarin neergelegde beginselen komt 
herhaaldelijl( duidell,jlc tót uiting • 

. Verwezeb.li:jking van de sociale :r;eyolutie blijft daarbij 
het hoofddoël-~ waarbij, zoals l~ris<;>ebano_q in i e13n bijeenkomst 
te Besoeki.èind April 1947 de àanwezigeri 'aal:}.spoorde, de een
heid tusseii-~rbeidèrs, landbomvers en leger oewa<lrd. moet blij
ven, aangeziën ~eiä de dragers van deze revolutie zijn. ~c 

. OJ;;streeks dezelfde tijd lichtte Alimin op .een conferentie 
-· van de Sajap I~iri 'të Djokja toe, dat het niet in de ·bedoeling 

van de socialisten of communisten lag alles wàt wen in Hus
land vindt ook hier te lande toe.te passen • .De.vraagstukken 
moesten geselecteerd worden, teneinde ze :in overeenstemming te 
brengen ·met de hHir" aanwezige godsdienst, zeden, gewoonten en 
cultuur. Dé ·.krachten mochten rüet verspild Vvorden en: elke ge
legenh~id :mo·est \iorderi benut voor .de 'ver~ez.enl;Ljking van de 
opbouw t.~n de .komende strijd. De Üjd Vû!). agitatie wa;s voorbij j 
de alg_..._.ene mobilis'atie moest thans terhand VvOrden b,e1iom!3n, 
w<::arbi.J. sle~llts gewacht werd: op een vaste leiding • · ·· 

In zijn ·radio-omroep van•t IY.iei 1~47 roept het .Centrale C,o
mite der B~K.I. de arbeiders toe, de rE).volu'l;ie in een hoger fa
se te brengen en nie·t te rusten voor en aleér een gelukkige, 
rechtvaardige en welvarende maatschappij is verkregen. Bij de 
arbeiders ligt de kracht van de revolu:ti\3 .in nauw.e. verbonden-
heid niet à.-e boeren en het leger. - .· · 

. . . 

Tè-voren was er in d·e ;'-Bin·ta:ng·1Wi31ah11 '(nè: :dode Ster), het of-
. ·ricieel orgaan van de P.K. I. :i,n het numm~Il~.vail 15: April reeds 

op gewezen,. diit· het programma alleen \re:rv;èz~:nlijkt" z'.6tl.KUn.nen 
worden, indien de arbeiders de macht volledig in handen hädden 
zonder haar te delen met de bourgeoisie en o.e strijq der ar-
... eiders moest er op gericht zij!). zich meester te maken van 
G.e politieke macht en' deze te verdedigen in v.erbondenheid met 
de boeren. · 
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. Hierbij moest angsty,a,llj,g gew,a.?,~t v~~r:den voor bepq$.lde vor
me,n van reformisme. De oorlogstram tegen het .kapi tali;sme moest 
geroe.rd blijven worden, totdat dit volled.;ig was wvegB:evaagd. 

In deze strijd moet elke gelegen,heid vJorden ui.t'gebu:it, het
we U~ quid:elijk tot uiting kwa11 in. de bewering van Jüi~n op 
een bijeenkomst met spoor>;egarbeiders te Solo op 25 ,äpril 
1947, waarbij hij er uitdrukkelijk op :wees, dat deme.t à.e Ne
derlanders. gesloten ba.si_s-Overeerikomst een goede ~eu~e".l was 
ten behoeve. :VcW c:J.e voortzetting van de strij.d •. 

hel wetend:e, . dat een al t.e duidelij.l:-~e demonsi;;rat~ie -'{aJ;J. de 
ware bedoelingen in het .bui:tenland de republiel:~ in:·haa.!' stre
ven naar onafhanbüijkheid kan schaden, .wordt angstvallig ge
waakt tegen ~ep al te duideli jké officiele bu,itenl:a.ndse be
richtgeving oj dit gebied. Als tekenend voorbeeld hiervan moge 
dienen, dc:,t van het door AlL.in op 4 Juni 1947 op een bijeen
komst met volksleiè.ers te Solo bes}?rokene. door h,et reJ>ubli
keinse per'sbureau ~;Antara;1 ,, dat onder duid:e1i.jk ex.treem~linkse 
invloed.en staat, het yo;t.c;erià. co::nmunique aqn Cl..e buitenlandse 
p.ersvertegemvoordigei.s vverd verstrekt: 

ii,no. 15: solo 5/-6; ali.uün w·~llknown foreign traine,d indone
sian poli'ticiá:n decla.red that .. there is no reason. for indo
ne.sian peopl:e,. to be ba.ffled or. to .. shrinl< baQk, at dutch 
threat contai'ned .in thElir memorandU!ll recently hand-ed.over 
to republican government asking for satisfactory reply wi th
in fortnight in regard to implementa~tion of linggardjati 
treaty stop he made stat.ero.ent before four hundred p;rominent 
indonesians hEJre today stoj;l alimin said tha t indoneslans 
been maldng rapid strides in their stru~gles for 'complete 
freedom and possessed of adequate agencies to deferid tllem
selves and, persecute r::ev.oltftion until victory stop he point
ad out that. irioonesïan revolu.tion fo'Ll:nd counterpa,r.ts in re
V,olutions in vietnaro.burma india china which tagether form
e.d aye .chain of asiatic uprising and part and parc.E)l of 

~-o~ldrevoluti?~-.?.~~r~_n·~· ..... ::: : ... :~: ... ..... . ···- . . 
-.,. · .. ~~~~-~:i~~': ... -:.:..~ .. \: -~-- . ; .... .:.. ... 

. . Er in het vÓorbijgaand op wij~ende-, .d~t.:.,l~---d.,.,it .. be~lc.ht de 
Viereld-revolutionnaire betekenis van 6.e IndOlJ.esische revolutie 

.geenszins onder stoelen of banken gestoken )wordt" zo trekt het 

.yerschil tussen è.e hierboven voor buitenlanÇlse inlioht.1ng be
stemde oer:i::cht:gevirig en die voor binnenlands gebruik c bestemd 
sterk de aandacht .• Voor binnenlandse C·Orisumptie berichtte 11L..n
tara" het volgende: 

"Op 4 Juni hield Alir.ün te Solo beschouwingen voor een ge
zelschap bestaande uit circa 400.voor~anstÇJ.ande p~:rsonen 
ov.er c.;e binn€m-en buitenlandi:ie politiek. 
Alimin begon met een beschouwing ove:r de intérnat.}.onale 
situatie. sedert 6.e eerste v;èreldoo.r1ö§.' en kwam, tot de con
clusie, d.at het socialistisch front. thans veel ste.rlîer.;is 
dan het ,ta.pitalistis.ch ,front, hetge.E;-n klopt met de loop van 
het proces van l~apitalisme en imperialisme. 
De ineenstorting van .het ,_kap i talisme . en. imperialisLle is 
reeds een feit, hetZiJ vroeg of laat. . 
ilij zette uiteen, dat de positie .van Indonesie niet kan 'NOr
den c;escheiden van het \.ereldproces in hE-t alge~.wen. De on
afhankelijkheidsstrijd van Indonesie is verbonden met de 
vrijheidsstrijd in andere overheerste of half overheerste 

• • f 
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Hinden. De revolutie van Indonesie vor.rüt tesa1u.en met ö.e re
voluties in Vietnam, Birr.a, Indià, ·Ch-ina en andere landen een 
serle revoluties Vé_;_n .i-zie als dee-l van de vvereldrevolutie. 
Zijn conclusie,was, dat er geen aanleiding is voor het In
donesische volle om zich ongerust te maleen en zen-mvachtig te 
zijn 'tegenover de bedre_igingen van de Nederlanders1• De vrij
heidsbevvee,ing der Indonesiers neer.1t met de dag in kracht toe. 
He't Indon.esische volk beschikt oiv'èr genoeg werktuig.en voor 
de'feli-E\':ie en Oiu. de revolutie n&dP de OVer"VJihnirig te Voeren. 
:Lij vergeleel,: een en ander met é.l'ndere landen, dié ook in re
volutie verkeren en die niet beschü,:ken over middelen, welke 
het Inó.ónesi sche volt ·wel heeft, maar die to·ch de revolutie 
zo kra'chtig mo,?~üijk doorzetten. Zoveel te meer is llêt moge
lijk de revolutle in Indonesie jarénlo.ng vol ,te houden. 
De "beschouwingen vt:..n h.limin duurden 5 uren. 

Vergelij~d 1,.en •beide vormen v<.n berichtgev.:lrig, zo valt op, 
dat in het voor buitenlandse conswn)tié- bestemde bericht >iel 
gesproke'n wordt van d_e Indonesische rev olut"i>e als deel d.er 
wereldrevolutie, doch d2t elke zinspeling op ka'pitaliSiüe en 
h .. perialiSüle ontbreekt. L,en laat de figuur van A;limin tegeno
ver het bui tenland niet als COlil!ûUnist Uith:ouen, "doch Spreekt 
over. h6D1 sle"chts als een. iiforeig,n treined. incloriesian poli ti
cian11, daarb·ij niet Yerduidelijkende, d~;t dit ;'foreign trained 11 

slaat op een twaalf j<u-ige comrJ.unistische opleiding in Loskou. 

Alimin gee~t zich zalve terdege rekenschap van de omstan
digheiû, d~ t de tijd'elijt door hem gévolgde politiék een uit
gesproken o~::>portunistisch karal~ter draagt, hetgeen bij cle mLu
der- pOlitiek geschoolden vvel eens een verkeerde indruk mClalç:t. 

'Op een bi jeeru~oust vc.n. een P .1-:, I. -sectie te Solo inn~-"pril 
194'7 meent hij L"isvattingen tendeze te ruoeten ontzenu>Jen door 
te verkl-é;ren; er o_.J voorbereid te zijn els hancllanber van de 
Kapi t'alisten te \lvorden a<:ngeju.erl-ct, mut:LL .het· is zijn overtui
ging, dat 111en thans in de strijd voor lnà.onesie Hloest coquet
teren uet de ~apitalisten. 

Een zelfde t,ecst Vbn opportunistische politiek .::.de1,1t de 
uitlating van -L-üdit, lid van het Ge'ntrGB:). 1Comite van .. de P.i~.I. 
op een Sajapldri conferentie van 18-2'0 .t.i\._l).:dl '1947., .:waa~riri hij 
verkL1art, ·ö.c.t de Ss,japkir~ steeds de :t'e\lolutionnaire -the-orie 
nastreeft, in tegenl:)telling -met het ,volk,· éL:~lt'--s1echts tnstinc-

. tief k:.ndelt. De juiste houding vc1n de Sajapkil';i ~·~-::ü door· het 
volk eerst begrepen wo~denr als het procsi der revolutie een 
hoger fase zal hebhen bereikt. · 

Blijkt uit een en ander voldoençle duid~lijk, dat de onaf
hanlcelijkheidsstrijd voor de communisten als zodanig niet doel 
docll middel is, het ä.uidelijkst komt haar .streve:n wellicht tot 
uitingin haar inmiddels steeds meer aanó.e:.:dag tredende inter
Ddtionale instel.ling, om deze omtfllc:.nkelijkheidsstr·ijd uit te 
bUiten vooT- G.e doorvoering .van de Jáereld revolutie. 

15 Tviei 1947 richt radio-h.oskou- een raadgeving tot het In
donesische volk: 
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11Bij het voltooien vap -de sociale revolutie, w~);ke ],;outer 
gericht· ·is op het _omv·et"Ç,erpen ven het. i.rp.pert?cl.i·:Sll~e. _!:>n het 
kapitalisrhe, · ·dJe" i:h eè.ri i~nd >mrt,e1 heb,ben besçhoten' en· 
voor-' het :verdedigen V'Gn de economïe. zi_jnc. 6..!'!:if5sz_;L,n-~, k!;rach
tige ma'at'r·egelen nodig. Indien dit nie.t. gep@_~·:t,~ ViQr-@::t haar 
positie zwalc en zal zij tenslotte ·verdrinl~en .in de kapi ta
listische stroom, vvelt~e in dat land ,met de }1.ag.,\13t~J.·ker zal 
·viordeh~ : · -'. ' ' ·· . ._" · _, .; , . 

. ! . 

Het sociali?file, d&t i:ri een lahd de. @;r.on?-sl§.g_yan. ~,ij~ eco
nomische kr~cht .rîibet':\vo±-cien èn d<:taroL1 ~tab:"Lel moet; ;lii.jn, 
rJoet zelf 'v2,.ti zee:r·_gro~e en concret~ t:racht. z.tjn~· welke 
.kràcht ·' geleeen ·moet· zijn in de inacht ,van de ar beigers. 

1 ' I • : ' I - ' - -

Indien de ~l",be'iders ',in' dat land ·waèlltig zijn, k~n hét soci
alisme blo'e'ien·,en vrqqht.eil dragen. 

• L' • .~ L • f • 

Bed ehkt; :dat· 'álJ;e '.:ki:{p:i'tali stEm t6'gènove·r. O.e~e~·:· ~O'èü~~e re
'1V8lutie' .'z,i'ch ;bètbt ·'zulie.ri 'bedienen vän alièrlè,i mid-\le
len, • v>é;lke een so'è'Uiáf-Mr&ocratrs'ch.e eri ;:ri.oge:h jk e'e.rl :na ti-

, _ j'. · ';,.·· ..• -~ ·.·~. r, -1 •. ; :J·:, _ ....... -·-· ··········~-· • .. -~ 

o-nale ve-::cinb1iinllng; dr"2-Eà.n.; DaarOm lS het nodlêj en1cg gp_weld 
te ·[S'ebruikena. Jj •• ·- ., c 

-'i -.~."". ••• -• 

.-·.J' ' . ' 

?ro.ürpt· hîei'bJ? ve:l:klaar':t A\hiin. ten àan~Îe!}, Vt.ill h.qt in, tus
sen nieuw :o~g:etreden_ ·kab'i=net .1\.ffiir:, Sjári;Cbecfdin~ d,q:t de s ?-fuen
stelHns- van e'lk l~Èfbfhet' ~o~r jde 'po+ofûl.W~st-:en ee~tey,.nd z<ü 
Vvorden, mi ü-s1 het de durf h~eft de~ .fè:'v{.)ÏJ.{tJe- yoort te ze-tten 
en n:i!èt te 6apituleren, Indie'''n di't gebe-~:r;_~)> ;zpJl èi~. I._no.o.r)._esi
sche historie volkomen verdwijnen. De rèvolu'tie moet voortge
zet \vorden 1 al ~o_u men ten ~;ronde gaan. D~. r,eW?J;1-l.t1e i~.e ·tot nu 
toe ~e~x;- e·c'~t~ l'ev.cüutit:r, ,w.~,arvoo:r. t~ans de 1 tijd~i.sc B;a.ngebro
ken. ZlJ zal \Teel slachtoffers vergen,- doch· dtt-ar-toe-; ll}Oe t men 
bereid zijn~ .. _.,,., · · · , 

• '}_ _!.. '"'-

De hier te voórsè1'riJil ko.t.a.eilde internati,~naai-co.riml:lAistische 
tegensteliing tot de meer rechtsgezinde elëráenteni ·ook in ei gen 
land, demonstreert zich not;;,.d~idelijker iJ} een, tir!ïgç:el.val1 de 
reeds hierbdvén g\:moemdé .~îdit in de 'iBi.rî:tang )ll~N1f11!- Vi:Fl· 1 Juli. 

. . . . _-: ..:.3 .1. ._:< _ _'_ .. , ~ ~· -~- ~ .·. ;_:_ ! :1. ~ . . : ' {• . ~ ·--~ --- ---~-~-: ,-_· ,_'(• ' - .... 

Hij vestigt hîer~n de aandàcht. op het t:;eyaa;t. ~~n.J11ilt opko
men vo.n een pro~~:;.oerikaanse ste.uu!liilt; ónder G.e, v;at hij .l:,lP,emt, 
vooria.ali(Se pro-Japan~e è1ementeri, die, 'v'ersterkt door de gema
t~gèten en de !::,Efi.H:}ti~de ~oc~~l~s~en, het. ooc; o.p ·":~~e;ç;H:E!.:Jge
rlcht houden voor· hét vernxet1gen Vdl_de co.rnmu.n.1-sten •. : , 

Scl1ri,jv~; .is :~-ihel!gd; ~at 'het ~o~~rhs,IIle. i~ lnaqnes~~ 
een erk-end feit is ·e;éolEfk;e_.ri .tè zij,n. Alle boilrgeois-gro,ep-en 
en gematigden ii:r I'nfonesia nebben het cor.un.unisraé erkend als 
een bestoande r,lacht. (Deze belçentenis van Aidi t is. -wel t.~ ·'6eer 

· ~::,rote t6t;;erfs};iraak · rilEtt cte' te-wer:Lügen · ·vem' v.oora.ànsiàa4de" ;r'f."PU
blil{eins'e ·ret;er1ngsper'soneri, .d;.:: t ven eeri. be"làn§-rijlf€3 pqs-.ttie 
van de c·OII11lûnisten ïn •rna'd1fesiè,g~(3n spr9Le, Js.):Oo!J.r l!:Wl.J"6e
stook "tegen het ebmli1uhls:me' 'lopen· zî,j 'l!l .he.t ·zog., der ,ili!,P~oria
listen, ·b:e-tgee·ri· t3e-;-n~ hdieiï"(~~"\rivtoe'd' u'Ü oef.eri t· ó,0 _f};.,€1' ~Y:rt~j,
heidsstrijd · vän'' ,Ifl:d?ne~ie. lJ~t _-verZW\3-kt d? skFfi:j,dg_~-~s~-~,_men 
stelt de macht 'Va·n de unper.ial1sten te groot voor en doet, 
alsof verzet dc.c::.rtegen vruchteloos moet ,zijn~ I-~.i~rdpo;c~cQnt-

. staa-t 'eew neiging tot overg,ave ·'bij de int,el~~c.~~~(3le,n en_ het 
vollç:. 



··Het d'uidelijlcst echter l~omt dezè internat-ionale instelling 
VJ~ 1 tot uiting, in' eeri' tij ó.ens à.e Nederlandse po:J.i ~ionele 
a:ctie ·in Salatiga (h,idden•Java) aari[Setroffen' ins_t._ructJe van 

... de Partai i~Ofillilöenis Inó.onesia, ·waarvan dE:) volgende passages 
voor zichzelve spreken! -L · 

. 
11Het belang van de legal'è 'dan viel illegale actie. ~·ta9-t 
weer in verband met de situatie op internationaal poli
tiale ~:oe bied. ·.at dit betreft kap. de .L':O.ulinter!l (,Sic!) zich 

-~~ •. -.t~l;,l.v. êl.e betrekkingE!n uitslu~tend bërMpen-·ol) qe·J..egale 
'actie' dóch ook de. illege.le actie mo~t torden bevqlgd uit 
strategische en tactische oye:rv:egingen. Hieruit VG>,lgt, dat 
de legale en illegare acties beide v;_.n grote betekenis 
zijn voor de \ierkverdeling ensyste!Llatiek:,, omdot vele werk
zaamheden vollediger toegepast kdnrîen ''wörde.n, ei oor' de il
legale dart door de lega'le activiteit, zoals cellenbouw in 
de reactionnaire beweging, in bestuur,, po],i_~ie, lege:!;', enz. 11 

ï~De igrón&f!lagen voor cèe 'tactie-~ \in: de strt!-teg-ie, wa,arvan 
'hier spra'lie ·is; moeten worden 'betoets~t à.an à.e p;raktijlc, zo
wel' naar 'binnen als naar büi téi:). ~: Ho~ O:e. pr~.lct'ijk na0r bin
nen werkt, k\irim)n 'wij zelf a'fl8ldeh uit à.e activiteit van 
de reactionnaire groepen om onze partij ~~ vërniet1gen, 
want naar binnen ondervindt de reactie steeds g1~ote .steun 
van dè ó'pposit'ie, in de eerste ·p.laats i.;lp., .-#erika- als- pro
mötdr t:~n I.J<ederl.éihd als voo:rld'pe;r·,·~ ;tePJ-~é_r- ·omdat de H.ederlan
ders ·de ·'l;vens koesteren oiii. lndones'ie VJed,erom te kolqniseren, 
door van deze ó8l~genheid g~br~ik t\'} m~~n.l ~erj,J;:u' aan hun 

·zijde :te krijgen 11 • ... •· · ---"-'· . · 

11tlij moeten vooral het oog geriêl1t 1J,óu,de'ri' op; d.@, .. :..merikaan-
86 politi:ek om de communistiSche.' be.v~èging te ·verzw.akke.~ .. 
eh uit te roeien, daar, vvaar .;merika· invloed !3n, macpt_ bezit 
zowel in poli ti ek-als in economis eh opzicht. ll"en zie de 
maatregelen van il.merika t.c..v. Gr,iekep.lffnd., Turkj,_je, .China, 
·Jap8!n :en not; andere landen 11 • .. ·· ' ·· · , • . . 

. _\ ' 

"liet doel van .t~u.èrika' is stellig· or.i · § teun te V-}~rkrijgen · 
van reactionnaire, feodale, k:apîtaai.Krácntige en g()dsdiensti
ge groepen, die zich tegenover het communisme hebben ge
steld, ·zowel in Indonèsie 1:ils" in áfl.d,eré lÈmden wc1ar COlllJilU
nistische üfdelingen vvorden a~nsetröf:tèn. ~~ 

-"Daarem blijft voor önze partiJ ~e iilègale.act~e noGdzake
lijk à~~ tichtlijn.en ~iel, voór 'de uitge~tip~eide strijd der 
Partai I~orunoenis Indone sia in a.J_le omsta.IJ.digheden, ~owel 
ion heer .moeilijke en geyaarvofle ·periodep e,~s in tijden van 
voorspoed, in het verle·den als Tn ·de -toe-komst 1r. 

'~. . ' :. . ,. ' - j_ l ' ' 

11 Naar ·b'ui ten .;. voor on:s nog k:raehtïger e'ri duid.elijker van
.wege' de _principiele tegens·tellins tus,sen 4ë 't•~e'e g:voepen,, 

:;het· t:a-pita,lisr!le en het comr4unïsme ~.· .. is hét duide:ïijk, .dat 
deze twee ·nooit e·en' zullen worden, dó,êh Çp e~ri. u;ege,ven. o
genblih:: hun k-ra'chte:n: zullen lll.e~te,h''~op'h(:ft ·siagyeld.., zodat 
lii teindelijlc 9f het 'fcap~ta.lLsn:l:e of' 'het ·co.ffinl~.iSmB v'ernie
tig;d zal vvorden dan \ie'l: et:n de niacht koru:f11 .• · 

i· :1 ( ) . ~ .. . . -~ . . ,_, • ·' 

'~tioewel hier dus' :vair een dubbel..:org~nisatie sprakè is, 
- •·elke in ·kar;akt'er èn ~•ezeri 6 e1ijlc is, zal ûiteindelijk 

niets telwrt >•orden gede;,an aan alles wat met het stri'jd
principe V6rband houdt, vooral wanneer de strijd op orde-
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lijke en syster;1atische wijze ·hordt gevoerd, waurdoor' stellig 
een grotere en heftiger krachtsont"li;ii~l;:eling ontploo1d kan 
;wrdenn. 

Oruüiskenbaar is in het vorenstaande de int·ernationale 
meesterhand duidelijk te bes~Jeuren. ·· 

Het document vervolgt dan: 

11 Ieder lid van een communistische l;:ern ó.ient op de hoogte 
te kortlen ven r~e sterkte dsr oppositie (omvang van haar in
vloed in .de verschillende organis, ties en diensten, 1.ie de 
leider daarvan is en hoe zijnlevenswijze is; hoever zijn 
invloed zich uitstrekt op de massa en op \;elke ;vijze de 
mc!cht vc::,n onze teGenstander kan worden verzwakt) • 11 .. 

'. 
aElk_ ).1,9. dat ,;erl~zaam is bij een regeringsinstantie, :JRQ.e.t 

·er naa,I streven, dc:t deze instantie een ~eldelijke .bijdra
ge levert voor u.e partij 0 • 

"De:. leden v1orden get;roepeerd in een vi j:f-.ülans-systeem11
• 

11Alle c'ellen in de vakvsrenigingen vJorden "op de zel.:fde :vdj ze 
opgebouwd a.· _. 

;;.Alle leiders der reactlonnai:ren, di\3 in .de organisaties 
zitten, moeten geisoleerd en e;efikviideerd wordenli. 

11Kade •leden van de partij behoren zich te·· oefenen in het 
voeren van·een actie, in de banvang op kleine schaal tot 
aan grote acties toe." 

11Een begin moet v,orden gemaalct met de opleiding va.n ka
derleden voor politie, justitie, bestuur en leger". 

"Selectie mo ct v~orden toebepust onder de leden van de 
kernen, totdat zij kaderleden zijn ~eworden, die in 
staat,zijn om zioh door de massa te doen vol5en. De leden, 
die niet in staat zijn om de illegale principes te vol~ 
gen, moe ten daaruit overgebracht <mrden na ar de legule af'
deling11. 

De eenheid :van de ?.L.I. als organisetiE) van co.mmunis·
ten in h.et gehele gebied van ö.e Hepubliek lndünesia is ver
stevigd door .het nam;er aanhalen der buncîen tussen .Tava en 
Sumatra. 

Vertoonde de P.r. I. op Sumatra in haar interne organisatie 
aanvankelijlc andere verschijningsvormen, da.;n :öp _.ravar mede in 
verb_a:nd met een '-levendig propae:,ándistisch verke'er tussen:oeide 
.eilanden .. zijn d'e:.:.e organisatorische verschillen thans vrijwel 
verCi'Wenen. 

De stroom van propaGandisten, die S.Wtlatra in 1946 vanuit 
Java bezocht hebben, mede tf:lr verlcrijging Vpn een namverer·. ' 
samen•nerking tuss·èn de verschillende arbeiders-en vakvetr:'eni
gingen in à. e republielc, hebben er toe bi jged;ragen, dat. tu:ssen 
de. P.L. I. op Java èn à. ie op Sumatra een JO tere uniformiteit 
is ontstaan. 
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In de vol~o}:mds pó:;r;_;grafen za.~ ~"o~_ gE; en gsleóenheid zijn 
nade:ç op deze namve:ce sa1uenwerking tüssen Java en Sumatra 
,terug te komen. · ' 

Blijkt uit het bovenstaande ö.e doelstslling van d.e 
P.l~.::r:.,,, zowel. Ln nationaal als· intenJ,ationa.al opz:ic±rt:,. in al 
zijn duidelijkheid, in de volgende 'li'oocfdstukken zal de toene
mende invloed van d6 CGiümuniston op de andere linkse groe
peringen aan een ui tvoc:;rigar beschouvving :~,vorq.en onder•,orpen. . '-' . 

I I. 

De P.lc.I~ éÜS de donli:Krend<::o.factor in d.e.coalit.i,,<LVJ.n de 
.m.a,rxist;is.che groepéil,'"';-d'G_,.,.2'1~g. •~'s_~1a~ld:Ci" (. Lillkervl.eugel). 

:··, ./ 

In N6fis-publicatie No. 60 \,Grët ref;ÇI.S 1.1Gt q,en en.±Gel .woord 
ge,wag gemac:-Jctc.Vari '.de z ·6· 11Sajaplciri n, de Linkpr.JlleU!gel, W8.B.rin 
bE.ihaJ.v,e de P.L•. I.,· •obk de marxistisch giori6nteerde ·Partai 
Sosialis (Socialistische Par~ij), de Partai Bo~ro6h Indonesia 
(Indonesische . .rbeidsrspartij), do. J?omoada Sosialis Indonesia 
(de Socialistische' Indonesische J6n~artn), de Lasjkar Hakjat 
(Volkss.trijdkr-achten) en de Geral(an HtDoeblH: Indoilesia (Indo
nesische J:{GflUblike ::.nsè. ~Sewe,sing) verenigd v~aren .•.. HiGrbij vverd 
aan:getc~endf E}at zulks zeer wel Gq1 stap kon zijn. in de rich
ting van e~n alge~een link~ ~ldk o~dt~ de leiding va~ dG P.L.I. 
in G.e gesst vun 'd.e door Stalin o_:,; hct ~7de Congies van de 3de 
IntEOrnationale in 193:) b .... doelcie vollcs,+,ronten, mr,:·t als, doel 
t.z .• t. naar d.e l mó.éht te e;rij_pen; - · · 

De ve:Ldero ontvvilJ~elin.,;en schijnen in d.e ric,hting van de
ze p~ognose te wijzeri. 

}_:.,c.:.t~- ~~ -~,.~ 
. ': '· ' '. il; ; -

_In ;,.pril v,crd Vt>rl~'LE:arcl', 'dut c~ezc 1çonibim::tie van links ge
_orienteerdon proe,ressief j:ou cptrsden OLl 'cte llêl. tiolli3'l8 revo
lutie succesvol te bceindigGn. Op een door haar in Solo gehou
den conf6rentie VEo:d~l::te:..~cJ.e do :r,asjkar-~{alcJat-.~§>i~!jlt>.r SB.lürm.e.n, 
dat de SajapTiri d& h?ud::.n.g van de .i'E~è;6ring·ni6't al·tijd lcon 
voli:S,!i>l'l en beamen, doch indièn nodig, zOu d.e, Séljapkiri na rijp 
ber,aad .zeker !W.ijzig,ingen in de 'regt.>r::.Lgsstructuur voorbren
gen, opdat de revolutie bsspoedigd lwn 1;orG.en. 

' l ·.' ' ~ -. ! . 

Pe oo~un1.st1sche fnslàg vnn·.de ';Sajap.Jüri;' )llijlttéJd.ttide
lijlç: uLt ee.n. i.n _Juni -aàri(:)Eitroffel1 döctiliien t ,, . yVaa;rin ;id;eze po:J:i
tielce gro,El)peri:I'l!§ in e6n manifest els haar. mening U,.iit.s:pr.eEOkt, 
tlq,t,, na het bEoeindigen van d.e TYjèede L6relcï.oorlog dó :bap.eri,alis
trsche en reactionnaire };:rachten nog steeds een bedr6iging 
voor de i.ereldvredo vorm;:,n •. De socio.listis-Oh? 6Jn :p,r_ogre:ssieve 
krac.hte.n in .die gehele wi:H:eJ..•d .çn.et de Hov jet:..Unl\3.:_.-al~$.;;Vroorbeelö\ 
aldus het ·m.anif-esti' bestrijden deze W:achteh .eçhter~, Dè.~.Sajapki
ri is van mening, ël:at de basis-overeenkomst yan Lingga Djati 
de gelegenhe;bl· biedt :O.e a,gre.ssie vap. te. Ned~erland:ers·::: te voor-

~ .1 
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komero en het Indonesische ·volk-èie gelegenheid biedt om ZlJU 
· ~ · · · _ -~ ·. o .3p'"'nnen voo:r do voort~;ctt:l,ng VG.n da -·s~ri.jd, tlDe

ze o:vereén1comst is door de Sajapki:d dan ook alleen áangeno
ffiEln teh nutte vari de ver\~ezenlij]\ing van de idealen van het 
socialisme en de derriboratie. · 

·Het i:~anifest· gaat verder, dat het Indonesisch leger demqçra
tisch en anti-imperialistisch moet vwrden opgevoed en de 
staatsregering en haar machtsmiddelen uit revolutiorinaire per-

. sonèn- moeten , he staan• · · 
. .. 

Een b~langrijl{e factor is het bestaan-. ene:r;' partij, die de 
leidlng geef.t aan de revolutie en welke· part.ij niet beangst 
is het- imperialisme te bestriJden~ · -

Volkomen i..n overeenstelll.Dli,ng hiermede is d61 .reeq$._hif.3~bo
vèn iri pat;~graaf I v~eergegÉ:rven uit:?,Praak vqn .f!.idit. O.P de Sa
japkiri·conierentie van-·18-20 "'~]ril l'iJ47, ëlat d~ Sajapkiri 
steeds een reV'olutionnaire the.orie · nástreei'.t ·in tegenstelling 
met het volk, dat slechts instinctief handelt '·en cie houding · 
van de Sajapldri eerst zal begrijpen als het proces del;' :re
.vol~tie een hoger fase ·zal hebben bereikt. 

=üj voegde hier nog aan toe, dat 'de Sajapkiri Lloest \.orden 
geleid door de strategie en de t~ctiek van .dE3 revolutiqnnaire 
strijd en elke bepaling en verord.ening der partij tot in de 
finesses door de leden gevolgd moet worden. De over-eenstem
ming met de eerder aan;ehaslde te ,Salatiga aangetroffen P .L.I.-
itistrcictie is opvallend~ ~ .. · · · 

Een 1-Liei-vlugscllri:f:t-van d6 tot de B'ajapld.ri behorende 
Partai SosLüis geeft duidelijk aan,. hoe dj,.cht deZ\3 organisa
tie bij c~e P ,L.I. staat. Volgens deze brocli\.J.re z.al tJ.?t huidig 
maatschappelijl;:: stelsel vervangen moeteh >vorden dOor het z.g. 
sociale stelsel, ,;edecreteel"é( door een dictatuur van he.t pro
letari~at. De Rep6ebliK lndonäsia i~ door haar strija te~en 
het kapitalisme en imperialisme stevig verbonden met de in
ternationale arbeiders. Len moetnièt schromen om voorlopig 
een compromis met de bourgeoisie te sll,l,iten. h.~en .moet aJ_s 
real,..politici zijnstappen kunnen berekenen en de tijdsom
standigheden in releerring brengen. De hou'i ing der so.cial:i,s ten 
is gebaseerd op de over>néging, dat d~. sociale,.:revolu,tie niet 
ineens verv~ez~rtlijkt kan worden, doch in .. enigë faser,t. Ten slot
te eindigt dit vlugschrift met G.e leuze: :'1"et een ~lmaalü 
democratische, onafhankelijke Indonesische Stao.t op weg naar 
een socialistische wereldord~! 11

• , . 
• . •• ' .. < _._; 

~ ,' .. 

Ook het in Juli 1947 aangetroffen 11Pro,,_ra.rllra.ä' vóor. de Nà~ 
tionale defensie en NationalE:) opbouw nvan de S ... ;japkiri toont 
ivede':i:'.om duidelijk· het radicale karalèter vc.n óe:ze partij-groe
pering ên de b-ot~· invloed, ,,elke qe P,i,_, J:. hferin. heeft. Dit 
progr6Jlllila luidt in hoofdtrekten als v'olgt: .. 

1. De B.e,,ering moet d~ Nati~~~üe :Uevolutiy- vo'ortzetten~ 

2. Het Volksvertegenwoordigende College moet opl~ u;~ tv oe
rende macht hebben •. 

3. De regerin6 mag niet de ljltatregélen erkenne~ door de 
Neder landers zonder goeQ.;keur'ing der Hepu.hliek in de 
bui ten haar grondge'bied gelegen gebiedeii gena;men. . . . . . . 



4. 

5. 
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De Nederlandse bedrijven mog~n 'sl,echts se leidelijk aan 
)IJor.den teruggegev'en in gelijk tempo met de teruggave 
:va:n de door de Nederlanders bezette gebieden • 

. ·-' 
Het leger moet opgevoed 1wrden in d.emocratische begin
selen. 

6 ~ Een speciaal gerechtshof moet, ~ovorden ingesteld, ook be-
. sta?.nde uit volksvertegenwoordigers. Dit gerechtshof 

<·"_._··-~_:: __ .i_-
11

_,,·_ . , ' è.o~t ci.e zui veringskv;esties regelen en de' juiste straf-
··~·~" ·,',i:D.\('·;::; •:!l..e_ri:;;ö'}lleggen. Het moet onafhanlcelijk zijn van de procu-
i' • ·;·.:,~ •• ,.·. • ~~' 1 ··.'., ··T~~:.1:r;,:.•(H)t':~~~gle±reraal en verantwoording afleggen aan· hét v;erk-

:~tj~'::~·:.;· ,, ;;,-~,.( h:y "'dcifillt'e V?n );let Ha tiona§ll Comi te. 

,., . . · ·''·· ·;;,s,'._'_ ·(~~Ç!'-tllfl}~~-·~ij_'0'r_.eüÖns_ffWè_1 ~1fê'i!/';·Ö-:J ec'onomisch gebied moeten c·eba-
~i·: c· ···.::seèr.M:.!..·zi~Jtl' op ·Hationalïsatie, ·de v;eg nàH het mo~opolie 

vah.de c~operatieve productie en de dekking van be-

'•"'· 
'1'. 

"bf···~, ... ,J,J.o..EMte_,n .. voor: ·de.· sta a tsp:roductie. 
:.t -:; r·~~ :~'·l~· ~·-; I ~. ..: · ' 

8. In elke vakvereniging, à.ienst, bedrijf en onderneming 
moet een stootbrigade v;ordGn opgericht ter verhoging 
van de productie. 

9. Vitale bedrijven worden staatseibendom ID6t behoorlijke 
vergoeding aan de eigenaars. 

10. Bank~ovezen, :n·oductie-beà.rijven en de distu:-ibutie van be
langrijke goederen (b.v. rijst en kleren) worden door de 
Staat beheerd. 

11. . Het vreemde kapitaal Vvordt het hoofd geboden door het 
miä.dels •~et ten' aan rebelen te. binden. · ' 

12. Zeer vergö.ände arbeidswetten zijn noodzakelijk. 

13. De qelastingregelen moeten zeer progressief zijn. 

i4. Ook·de,boeren-wetgeving m.oet zeer progressief zijn. 
~\._ 

· :15 f · Eèfi ·bês_trï jding moet plaats vinden· n.n koloniale en 
,;.· .:t · >:ai.Jitï·.Jdsént6'crGtische eü:iuenten die uit het bui tenland 

;,;·.,, .:• .. :·. l<!è'ilié'n·'l(.r)e~sone.n,,boeken, films, toneelstukken, enz.). 
• , , -' · l ' ;:_ ' ...._ . .;'S,t, ~ :( '. ', ' ' , • - > ~ ' . I 

De oorspronkelijr~ op Java aanvaiigende toenadering van de 
uiterst-linkse groepen manifesteert zich thans ook duide-
li j_k:, _qp, ê,\lllla tra. · 

Tekenend in dit opzicht is in dit opzicht d,e op een confe
rentie van Qe Paftai Sosialis voor geheel Swnatra ván 5 tot 
10 lv,ei 1946 te Fo:rt de l~ock (:Ooeki t Tin~é::Ï) aangenomen re.so-

·~· . ' lutie, lUldende: 

1. Goedkeuring van de organisatiere6eline,en, die door de. 
Partijraad zijn bepaald, o.a.: 

a. aan stelling van een Grote Partijraad van de Partal 
Socialis voor Sumatra, die haar zetel heeft in de 
hoofdstad van Sumatra. 

b. aanstellin~ van een Partijraad in elke residentie 
in geval er minstens t\,ee afdeline,en in die resi
dentie bestaan. 



2. 

3. 

4.a. 

b. 

5. 

7. 

e. 
··:,_ 

~ 11.-

c. oprichten vsn;aîdEflingen, die een ka,boepaten (re
gentschap) oro.vatten,_' 'mE?,i:i d.e bepaling,. dat: er in een. 
kaboepe:ten'niet .meer dan een af'deling ·mag bestaan. 

, . . 

d. stichtén van ... ortd~raid:elingen 'in :de .ke,tjamatan,-rste-
den ( distrïct'shpdf' <fplaatsen) .èn bedr:q:v1en. . . .. 

e. oprichten van cellen in verschillende landen. 

Dè goëdl~e~ring 'v~or. .het veá3,ter,.ken ~Ji ;het -t~t Jttvoering 
' _brengen van. het: apro~rài!Ûila VOOr . ét8 .. natfpna:le VeJ;'clediging 

en ,opbo't~<~ov:~.e~teld doó_r .d~:.·_'~.~.a.~apJ~~.±tfn •. . . _' , .. 

-;~:~~~fr:~~~-' -~~t y~:~·Pî!:~fu~.Ï~~~~~f~·~;~:~i~~J·~~nK~~i~r;~e su-
Part·ïJra,aa: ·oru.·ç;orl:~act ·te hoU:dèn .èrt met àé e,ndè;rè ·leden 
van 'à."e<~Saj'ep K,i;:ti ;; te. bera.ädsl,agèn~ -~ ·. ~ .. , · 

Leerlin~en van tie lagere~en middelbare scholen aari te 
sporen om: de tè.èhnlsche:.::èh de landböuvJschoo+ te be.zoe
lcen en depemoeda's v&n de Laajkar' Hakjat aari tësporen 
om de product:!.~? t;e ver4ogen • . ,' . ' ,; '·' - ' .. : . . 

de J'eügd aan tè' k:pofen-óra J;J:et analp.h&~Eitis'.IIJ.~ ·te bestrij-
den· ên over dit ·,·,erk vóorlic.\J:ting ·te gèveri. · 

de vrou~en aan te sporen deel te nemen aan. aé politiek. 

de kadèföpl~ïdi~.s te inte~:nsi\.iei~ll •. :, 

aan te dpingen · qp eventue.le over,pla,atsing var1 ambtena
:re~n, ;;;-;o\vèl.van,dë eil,è piaat~:~ 'riear a:e anclëre.,.;;:îl:s van ei-
lrina'' ilu.·ar' el· 1'-ànd-.·--. - . -. . ,' . -, '- .. .. . ' 

I t . • ...,. , : - :; _. ~; . r ·. 

, ·Bli.jkt uit. het :bC?veri.&toanq~ 1 . dbt .. de i:lo-~~:t;s~ellin;;e_p_' v~n 
de Sajapldri die Vi.ln de P.~~.1. d&cht nàderen,' in para_gra,'af 

.. VII~ waarin de dominerende invloed van de P.h~I. èil de Sajap
lüri op de huidige republir~einse regeril}.g bylWnd~ld .vmrd t, 
zá:L nog duide!ijlc~r blijken hoe in G.it ói;lzicht'door ?.i~.I. en 
Sbjapkiri,~en iijn.~atr&k~en;~or~t~ _·. ·· - · ~ · 

.. -:ur .. 

ba rl? •. ~~. I~ en de ar·vElió..ers~eli~-giii~~ _ 

. I:q. .!wofdstuk: V:t van iiiefis~pub.liça tie No. 60 bleel-ç reeds 
duidéÜ.Jk;. q:at d,e . .gr()t-e.,,c:,:C:~eléle}:'s-organis~ties ·alsmede de 
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boeren-organisaties in wezen onderdelen van de P.l~.'r. \varen 
geworde~ en'hun, d9en en laten dOor dè P.l{.l. ser.egeld werd. 

De verdere ontwUJ:elingen zijn s1echts een bev_estiging 
van deze og,n:,stg.,t_El}~ing eri. w{jzeiJ, ö;p 'e"en steed's st.è_-yiger \Wr
dende gr&ê-p ·*äH ·dè communisten -op· dez·e Ol"ganisatïès • 

·-,;_-l_,.:. . ,---·-····-
,.1 

- --~--- -·---·- . ~-- .. ~-..... --·~·-

2LJ, .~pr,il 1947 komt op een te i:11alf?.ng gehoud,eJ;l copgres 
van de St;JbSi''_Cs_e~nt:r.EJ..éll. OT.gnnisaq.e. Boeroen se~OE?I'O.?;h Indöne
-s ia+·• -~~:-áe.::·c-~-nt-:r-a-le · :~O~g:Çn~i-s at;;ke..:..:v!~n· .d ~ ..::ii'b e·îo. èr s, 'V"àrt ''ge he e 1 
Indones ie)· -G-:1 f Û·El·· b enanG-èlï-n.g -Vtl:-r\.-·{re- ·i-i'i.ge:v·a~g& -~~r:l;i ike 1 14 
van de Ontvver:p_:overeenJ:omst-- yt;~:a:bingsa · Dj<.:iti"a.aii)Le !)uiten-

-·12.-nd-er;s, -:&èP.û.g~ 'te g e:V:efl--e4.-&eJ:fËlj~mmen.:.€l' e--: i-nt e.if':PI·~~l-ê·, \16 1 ke 
de·ze orga1lisa.-1t·t~ _(e..n _duá .d:e~·-g.;1~f:r,,) ·li.iêraq.ri :.g,ee·f;~t--~~.uideli jk 

·te-t :ui:::.t--l;ri§·~·'Het · ga.:Ei·t·cfj:ie:r .d.èi;i~ihe:t'-tli.:...j~e:ade~' Öril .d.~ in Ent;;els 
eigendom zijnde tex-t.fél-f'a'o:d~-ek ··;?le:P·ed •.. ;. :.. .... 

Ter11ggave zal alleen lcurinen plaa~s hebben onder· de vól.;;. 
gendé voorwaarden; ·· · · 

l'·' 

1. .Aan alle door de ilèpubliek vastge_stelde en vast te stel
len bepa],ingen, verbDnd hou.dende .wet de arbeiG.ers e.n de 
uitvoering Vé1n het. b'ödiijf in he't al~emee'.r{en de te~~tiel
industrie in het bijzonder, zal m.e.q. ;?;ich' moèten onä.er-\~er-
pen. ··.; 

2. De gehele prod,~ctie va.q, de- tsxt.~·yl ... fabr.î,ëR Plered zal 
door de lLe pu'o:1.i..@:k- wo·a;.d-€-n- ·O}l§,'&.k-Gch t-~· . '~· ... :__:...: .... · :·_ . · 

'. ~~:: f~~~:tf:~~fi~~~~~:;~~-~!;it1;tt~~~~~~t~~i~:~~i -~~~~;~-
van een overt,an6 spe.LJ.Ode. ---------- .--·-.-···--····''"'·· 

4; In deZ'e ove:tg.:<rtgsperiod,~ berus't de l~idirig nóg· bij het 
··oude hé stuur' 'terwijl de l&den v.:m' het'''ni:euwe .. bestuur 
daarin beschomid zullen wordan .... :te zitten "a:L's technische 
adviseurs. . ·. 

5. Aile:s Wût c;.& arb'efd 'in-het bedtilf bétre'ft'ial\:-;eschie
den ·d()or tussenkomst 'v·e.n de bed~,ij_f·s~eidirig. : · . · : 

: _l•, l·-~ ;:;'. ::· _:;_:_~ -··-~- ·-· .:....... -· --' -~=- ::- -~': ... ~-· 

- :· .. ~D-e.:b.~nd.~:V.D..rl;.O::ë-:::O:P. ._:Lj;:~éi:.l.9~.0&flê.~f:fdi.t ;V:~reJïigf:iig:·-v:~'ii:: 
.. · text ie 1:&::-r b.~.i,;~~~:s~:vo eg .. t-li-:terad.Q-'.t-~,--:"a:a~~d-~.-::e~~~fi:Q;opmiét.ii:!v7_a.n 

dè t G:;;,ti e lerbe id'ers staa'ts etE:;en:dGill- lli:Ó:e'::(.:@n' b'i~.:...J.y.e.ii:.;. Nati.ö.na
lisa tie zal 'niet ten ·koste van ei fi aroeïa6rs' mó5en: e;aan, : · 
tervlijl bestrijding van het kapitalisme èn de vor.Ïlling .v,an 
ee'n soCiaiîstische lllE.JGtscl).appij tcit·l;!:Eit' streven m.oeten· blij-
v_en beüoren. , .·· · -' · 

I~ '• 

' ' lVIet richtlijrtkn uls de'ze b'üart he't él:Ei·.ó. ook geen vJ~
\'iOnáéririt;, 1Clt..t. een bezoel~ van vertegem;oord.i;gers'·vari de En
gelse eit-.,eno.ren aan de fabriek Pie':red, deze· in ä.e tre:im' 
reeds belegerd \ierL.en ·door .ruet- hame:r-en-sik~:el-insignes 
getooide arbeiders, die zich iocrstelden als leden van de 
P .E.I. en er zelfs hun on5enoegen over uitspr·aken,- dat de:z;e 
bezoeh:ers vere;ezeld vvaren .. d.o.ox;.een .runb.tena:ar_ dEi.r: . .J:..e.1J.u'li1:i.ak. 

Bleek op': het bobsi .... congrés te Lalang op mediO' -lviei 1947 
(afzondeTiijk behandeld in Nefis-.J?ublicatie Ho. 65)· ;rÈied.s 
duidelijk, d2t men geheel op de internationale strijd der 



;?rb0içlers VJas georienteerd, in J\.mi- v~erêl beleend, dat zij 
··\~as toegelaten als lid van de ·"orld Federation of· Trade 

Unions, de organisatie <iaarvan de vice-voorzitter van de 
.'.merican Faderation of Labour verklaarde, dat zij een nan
hangsel .is van l1et Sov';) et-reg,ie.dJ_. En reeds in en:lcele arti
:kele.n van ·ae, hand van d.e ..Jlleril:af;lnsé ·se delegeerde. bij. de 

· ' lJliO~ ;rphn' Forster Bulles in het·- tijdscürift · HLifeil van 3 en 
10 Juni 1946, wees deze' bij uitstek. deskundi,;~é' beoordelaar er 
op, ·_hoe de Sov·jet Un.&e· pöging:en deed de \10rld- Fe<tercït:ioh of 

·Traqe Unions te ont ... ik:1~elen &ls-een instrument. om over d'é ge-
: fiele v .. ereld politieke ïnvloeû tli t te oefenën. · 

•• :"1 

D\lidE:llijlc blijh:t ~ dat 'de betekeflis v<m d'é Sobsi ·veire boven 
· dié van :e0n- c;e'vione>JV'akV'eJH~ni-ging uitgaat. Plaatselijl:e ::Job si-
. af<telingem g(i)an :üoh. dii.tà•dv~èr'keli jk Illet Is Lands '-defensie oe
moe.ien. ·op ~een .Sobci--congrEis t:e Djokja, op 21 .en 2'2 Juni :,1947 
iJorden dobr Drs. ~.1aróeto Daroesman, onder-voorzitter ·'\fan de 
P.L.I. en voorzitter van de tot de Sobsi behorende vere.niging 
ven .arbeid.er;'$ i;n d-e c-ul tuuronderneni:l:rigen_ ( Sarboe p-ril" -~t-nstruc
-ties ··gegev,Mi:.~ 'oll1 bij -éven:üuele Ht~deriiig·•v-an: 1Jed.erlandsê tr•oe-
P·en a;l_J:.e: :b.üi.te;r:llandse)c':K·api t·aalsi'nv·e·átat:i;és 'iie vér'tlièt'ië;e'n. en 

.. 4. lJult' lui jge,n alle hoofdbest ur:e·n, v au Le,:rhe.i ~e-i''s.v èrenib iil:gen 
vari.' 'Söbsi-vvese de op:dirach't :oill alll-e ·M-:f.dolit€ri, .~fe mob±'liäeie:ri 
bij d~é! or:e·g.~I':ing Vqn e:én .eVentuèl(3· eva'èuatlie; he,t· tèt;l3hgaàn: 
voh co•ntra..;áctïes,., ~en;z., Êen .en '8.-hd'e!r cdnö-q;rde':ert ·vóltonien met 
de· opróel) t0t 't::_ctieve· '.deeäname a:B.:n· de· strijd, die- 'obs'treeks 
dezelfde tijd vO.n de centr2le ?.L.I. u:ttgaat; 

Dat het niet bij woorden bli·jft,· b-éi:·iijs-G· de :~1ctieve cl.eelne
mi.ng van Bob si en, Sarboepri aaD, 'd'e. u1~tvoe:ri-hg v_:dn de ver· .. 
sch-r.oeide.,.:4$rde-pbli tiek. Deze ,\vordt ·grott=thd'ee):s uitgeV'Ûerd 
do'ó.:t' deze ':?c.orumuriistd.:sche mante-lorgani:saties,.<è!en en ander in 
v?l~.e,Çl;i&;t:J .. :~Yfl.re2!fê:t.!3.~AK .. m§,t.~.:Q.{~:-·re-puniiM8Htse leger·coi:urnE.n-

~=~~~~f~t~t~';iir=Jf~'t~*~f"~~~~!t de-

- }~en e,n ander gaut gepaard met sub;versieve aQ't}E)s in de 
door 1-IJ'ed~:):'lanélers be zett·~ t;ebi-ed:eiJ. .. èn:' ui tgrul;;lceli jl'~c wordt 
verkla.~rci, ·dat 111en niet .. 1:)ev·;rèesd.· isr. dut de ver~:wnroéide ·aar
üe~po:tf.tiek · politd.eLe-.. zelfmoord èn l.erlcloo'sheid'· ~al ·b·etet~e,.. 
nerr~· .~-~an:'~àiles is .géP,àcht:.en de Sobs:t. dE?elt meae, -reeds. een 
ove:reenlG)nJ.st lJl.et éie. la:n~b.omvers. te hebb-~n aon§;egaan;· waarbij 
deze laatste een deel :Van h1Jn sa wat 1·s en b:Süvlgrondeil aan de 
ge\iezen ondernemings-en fitbriel~sarbeiders zullen afstaàn. 

,._ ,-· 

,· ':J~~t .. vé.JvülÜ,S t~U.r8l~tèr van de~e·,,I;óy~reÉm~Olüè~til i:;er.atide
re' ·zij1~'hi.~~·'·l>uiten bé~chÖ.t1'>L~:rg lat~J:ld, .~veP,al'S ~e -o.ngetwij
feld nu~de'l;.s ,çlwa:o,g ':erlmegen. :u:J.:tV(}enng l11ervan, 1s een en 
ander··in'·'ovefe'enstèrnr.J.ng met·r,q,~ re,eds hiera,an ,voora·fgaande 
door de corw:nunisten ontv;orpén herverd.elilig der gronden ge
p..;.ard met de vLststell.ing VFltl .een rn.inimUim_-en maximiliJl ·toege
staan ·grondbezit. De door 4e .over_e_e~t:.;t?LUÏt,van Lingga Dj2.ti 
verkregen '!

1 ûdelllpauze• in dè strijd• is blijkb.aar. ook in dit 
o~zicht goed benut.· · · · · 

·17 Juli bÜjlct cl.e Lasjkar Bo,e;oe'h'rnu:O·n~roia _(het l)'lcl.onesi
sc.lie "..rbeiderslegé:t) officieel àls, Sobsi-leger te z:i,jn e.rkend 
rnèt gelijktijdigt= erkenning als oncl.e:..deel VGn het officiele 
republikeinse leger, De innige verhouding tussen de linkse 
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arbeióelsorganisaties en het leger komen hier wel zeer dui
delijk tot uiting. 

Om d_e .Juiste 'teteh:enis Vàn de Sobsi als hulp-org-aan van 
de P.L.I. te doen uitkoLlen, zij hier noe, vermeld, dut VG>lgens 
haor onó.er-voorzi tter dorjono het aantal led·en in Jl.ini .. 1947 
ruim '1. 300.000, bedroeg, vvelk aantal over geheel J9va als 
een' commUn:j_$tisch propagandanet ligt., uitgespreid met vertak-

· kingen ook in é!lle v;itale overheids.bedrijveli, als~ de spoor
~egen~ dé po~t;en telegra~f, het onderwijs en de vitale be
drijven, als wèter-en electriciteitsvoorziening~ 

;Evem'li jdig ],op end niet de verstevigi.Q.g de·r coritE!ct.en ;tus
sen d.e P.l~.r~ op Ji..4VB ëri' de P.l~.I. op Sumatra·wol:'dt .de band 

. tussen dé op beide· eilónden Qn_der. ,de -inv.loed' van de· coL1lilû.nis
ten staande arbeiders-organisaties ook steeds nauvier aange·-
haald., · · · 

n:4verse arbei~.ersleiders v&.n ·<lava begaven zich hiertoe 
naàr Sumatra, :waarbij in de eerste :p1aats genqemd moet wor
ci.en Boejo.eng Saleh I leiQ.;e~r van .de .:aidtel.ing cir'beidersäangele

. genheden ·· vanhe.t, organisati:e-burEl'a;u va)l d.e p;,rt·ai I.;o.mmö:enis 
Indo~esia _en als zodanig de _ge,e;sti,eli.Jke, .:vader en -drijfkracht 
van de .Sobsi.. Hiernaast moet~n ge·noero:Q.· word~n Soeparna van 
de Sarbo~pri ( J3o.nd van Onder~enü,ngse.~beJiqers ): e.n Soe!pardj a 

··van de eveneens bij de Sobsi ciÄllg.~:Slot:en.i.bond van arbeiders 
in de blie-ind~strie. 

Het aantal arbeiders,· dat_ zich .thans bi_j de dj, ve1 se vak
ve:t.enigingen heeft aangesloten, wa~-r-v-an de_ SarboJep:d ,.~de . 
?ersatoeil,n Pebawai l;.linj~!c (Olie-industiDie} en· d-e ,l~aoem Boe
roeh Tani (vereniging van landbomv.er~s ). wel 0.'6 voornaafnste.· 
zijn, is zeer groot. De?.e verenigingen, l;let, sterlest .ver.tB
genwoordigd in de residenties Oost.kust van Sumatra ·en Palem-
bang, loopt thans in. de duizenden. · 

E~enals de Sobsi op Java beschikken enlcele vakverenigin
gen over een·.ei.;en strijó.o;rganisat;ie, zoals de. 'Ba.räsan Tani 
Indonesia, de Lasjkar Bcieroeb,, Indonesia, enzu'. Da~r Jilaast 
zijn op vrijwel alle cultuur~en industriele ondêr<n.emingen 
communistische cellen op16 ericht. · · 

Het is dan ook nie·t. t.e v;erw,andere.n.,~ dat· versa~Li,.llende 
fei tem op een to.enemend@ ext'ree.ra:-li:nkse- invloed ·'b:p Suma
tra iNijzen. Zo werc.en ter· gelegenb..eid van de· v;ierimg van 
de 1-l:,ei dag dit jaar te 1.1edan, :b,ort de Koek, Pe.matang Sian
tar en andere plaatsen grote massa-bijeenkomBten en optoch
ten ge):10uden, waarbij corru:.J.unistische strijCi.leuzen en· emble
!ll.en, alsmede de portretten v&n l\~~rx en StaliiL niet ontbraken. 
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IV. 

De Vel'Steviging van cle positie V&n de P.L.I. buiten het 
eisenli jl{e. ar'6eidersverbend; 

Niet tevreden met hèt ·binden de·r O.rbeië).eTs aan haar· i.de-
olugie, viord~ .medio Jul'± 191<:7 de_ 'nand met .de. grote bilitërt 
de arbeiders-en ·boerimbe\veging 'stDande volk~màs}sa aange
trokleen op een congres te -h:ediri ven de z.g. ,s_ar:ek:at·Rél'lc-jat. 
De beleende agitatQr van d"e P.1Ca. ~--:.i\.lit otûsoknij:f:t :lii!e:r-bij 
de posttie van de Sareltat lla}~jat c.ls een nlas-s_a_,-.,.oJ?gani.satie 
en geeft aan hoe C:.e reJ:a.-z.iè t~ss~'n de _P.L._l.,.•_· ·èn ·deze opzich-

. zelf niet poli tiek'-zeffstahdig,€1 Sareka t ~f1kj.at, moet (zijn. 
• Hst congres. bes.luit, 'dat• de l·e"iding vt:.n de Sar$-kat HEl_kjat · 
bij het centraal·comitet~~n ~e P.h~I. moet berusten en aan 
alle ge-v~estelijl~e centrales \;prdt de verp1ic~tillg opgelegd 
.de volsende beginsel verh.:lci:ring _in te levèren: 

A •. deSarekat Rakjat 'van~-. •••• verklo.art accoord te gàan 

B. 

c-. 

D. 

. met en trouvv te blijv'eri aan het beginsel en _net program-
ma van de ?artai 'I~omm,oeni s· în,donèsia. · · 

de P.I~.I. 

de Sarekat Rakjat -vah •••• ~ •.• b.eî0oft ·z1jn pliç:_ht na te 
ko.men to_t hët ten: üi tvo·er1.esfien van de qesJis:Singen van 

-.de P.:i .. t. ., · _ , 

. verder onderv-ierpt _de Sareka.t Hak jat van~ •.••• ,. zich 'aan 
. artH~el I_II van het· huishoudeli.jk regl~ment Q.er. E.:K.'I. 
betreffende voor\vaàrde!l, 'plichten, reshterr eJ} opheffing 
vàn het buitengewone J:idma.atsci1ap de~ J?.l~,;I. 

' . . 

int~ssen wijzen de be:r;ichten ui t,d&t de. P~I~·.I. o~'~ :háre 
positie in. de ·Partai Tani InC;:onesia (q_e Parttj 1van Ind-onesi
sche Landbouv-~ers) tracht t:e vèrstëvigen eri IJ.idéi.els eeHen: ... -_ 
bouw in deze on{:;eveer tien millà,öe,n l.eden t.elleJtde organisa
tie VdSte voet te krijc,en, wDar_p;Lj' in .het m:iG,den gelaten 'wordt, 

· of de hiertoe behorende eenvoudigf d\')si:Ü;i.eÇl~,n ziph è r v.Jel 
van bewust zijn, dot zij op de.ze tiijz:$ de' geled~ren ·van de 
P .~:,:.I. versterken. · .. 

- •. . 

Hier.bij blij:ft 1let e'chtel~ niet.- i:fet·. EádEln· E·ongr-es. Pemoeda 
met zijn vele· hierbij aangesloten jeU:gê.:ve·renigingen bli jlct 
steeds .u1eer een, ;,,erlczaa.ül aandeel, i;n i.~e 'verspreiding van de 
communistische ideeen te ·viorden en de l:ledio Ge;Lora~femöeda 
lijkt een spreektx..ol!lp.,eLd.ex R.L-. I. -- .. ·· ·.: : .... ; .. ~ · . . 

__ t~-:- ~ ~ v~'o1üven:.e:n~-'s'ti1iÇ1~r,rtÈlnv-e.:reni&~<R-;w~-*e;~~~-~~~dt~--lile~é~ --~nd.er- : l de ~~vl~êi~e~: :v~n·. :utt·ers-t·._-1-ink-s~~ Ve~-·:ef:f.i.g~.;r,'..l::ei·· .tiig_e.n.wJ.~éiT:t~v~p.- re
ger ~ngswege 1s _gëijh .. spr.:ake; -·::t.:n~t;;&Bä,-e-EH~~:-:·O,p.··;de: .. .re-c~:P.~ .. J.~.::-avond 

· ·te_r be lè§enheig_.,v<:.n--he:t:_.de.rd.-e ·:e·oJ<f;·I'~s--<v?n~:'q;:e: . .:tka:t.an. J?,è_l:j3._cà_jar 
· IhQ.i:>Ji-ésTä-_~{130'nd· ·va-n Indo·ne·sise-he Studenten.) .. ,op.J3.4. A.P..r'.il. 1.947' 
· -i--s :het nleüia_@.~)!!J..nçJ;~-r dan ;J;Yrès-id.e-nt· ~soele:àr.n6.;·: é·.te __ ,_d;~.: ~v~r-~~!ile:J..-

de __ studenten ~:P9'. oyolgt toes{>reek'&!' · ··· · - · 
M~ ~ ~ - • ':T:-.-:~· .t:.;·- . . -. . < ···-··· .:~.~~:·:.:·. • • 

. ····~-·" .. - *-····· ....... . ' ., ~ ~ ... 
--· . '". -.o:~·-~ ·-~ .. . . .. -··-

. . ...... _____ . ··- . -·· ..... ·-·-· -· 
"' · .... : .. .::.. ... :. 
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_____ .. _..,,~'~i~.Q!?&~.J2;::he.:L.re.cht.:..a-aJi·;Ö·and·e1'l'-g'è'legd_~~~-6_i.~-~-; --.9htst,tta t een 
beweg~ng, d~e steeds groter zai-·word·ëin."·rn 1926- b!'àk a·ë colllli1u-
nistische opstand uit. . 

Mogelijk zijn er onder jullie familieleden; dié geduren
~e die ~dagen door de N(3derlanders r;t~ar. I)igoel li;erden verban
nen of :erger,; opgehangen werden. Het 1Jvas, ,de P.-.:r.tai.iNasional 
Ind.ones.ia (d.Lde partij van $oe'karrio zelf, die na de uàslukte 
opste.nd> ilan 1926 ·eèir toevlucht î;,erd vo,or ve-r.schill-e·nde -colli• 
mun:i.s.ten ren in 'b:epaalde opzichten' het we_;rk, vail. .de !on:tbortd:éh 
P .• L.J:.:. ·vooTt-zette ref.) di_e gedurenji,e die dc3gen nie't van wij
ken· -wist:.· In 19·2'9 brak ~vee:r e·en ops-tand .uit·. Duize.nd;eil v:an on
ze. l'eide·rs we!rden door de H:ol;t..'.:üiders naar. ;Dig:Del verba~pnen. 
Maar nog wist ons volk niet· van wi._jken. · 

En toen k:vvalll het jaar 1945 en 1Jverd de vrijheid van In
donesia door ons ~;eproclaméerd. Le-nin wordt door de Hussen 
de grote generaal v-an de revolutie genoemd. b:iê had ooit g_e
dacht, dat tengevolge van de t~véède •1..ver~ldoorlog Indonesi. a 
onafhankeli jl;: zou 1"orden? Lingga D,)c, ti. :i.s als. e~l) ,kapitaal, 
als een springplant-.7.:.om o-n-z.e~str"i-jd··--voö'rt'" ... t.ë'ze·t-terr." 

.. ,' _ . _, ._ ,:E!"~ .~.P.ê,.l1i.n_:sri,jl~e · -v.ers~erk~f2/i __ ·;va-Ji <le __ P?~~~_le:_ vap à& P .K. I. 
mag_ vpç(J::J;; s,..;;~e..l'-.g.e:z:t e.J:J::-- wo,p!Sl·en~'l:"n~-pe~- t;c;;;enaa.e n;n€{;~ -~ Y.s.''êJ3l:l de ze 

··partij en de ,t:>embro:n;t;'Ioak;.ait-leider-'So-e-;ttlmo'rrä-=-'Jiet zich terug
trekken van laatstli';enoemde organisat,ie uit de z:.-b• 3enteng 
1,epublieki ïndonesia in l,lei, !l'\1"4'7'_. Oorsp_'J?Onkelijk in· deze 
_ P.f~~lf~.ê_9:t3.!(37 

_ge __ er __ s.mlEHlg~and-~:,:met..;.'àe. r·~lYt~f~gê~id:E)~::t.E.l?X·de. 
part~J en P.N.I. en J!;!, SJOe.Ltü (IslULueten), treèdt· de Bar1san 
Pémbrontakan 1tepoeblik I.ndonesia, . na.Cj.a:t" haar -leider Söetor~o
roedio I.;ei 194!7· te Ba tavia me.t s.~ahrir en de P .L.I .• -leider 
.c.J..imin heeft g·ecónferee:rd, uft d.e, 3enteng Repoehlik Indone
sia. Sindsdien zien wij Soetomo·l)lêer en.roeer.naur de zijde 
van de door de P.I~~I. voorgestane politiek overhellen,hetgeen 
gelet op het proletarisch kcrakter von de door hem geleide 
groepen, bij deze ui ter<:.ard geen tege.p.?tand ondervindt en 
zulks ä.es te ee-rder, v;a,.:r de ,d,oor een intensieve propaganda · 
verspreide communistische ideeen'onget;wijfe]d ook in qe 
perobrontakan-be~eging als sen iuuréiesero zijn doorgedron-
gen. Hadien zien wij AliLiin en Soetomo broederlijk naast el
kaar als sprekërs op bijeenkb!ilStep. optrede,n, en; bij de he;r:
denking van het t•-veejc:.rig bestc::an van de Bari.san :Peillbron
tak.an Hepaeblik InGunesia behoort .~limin tot, ue f·eestrede
naars. P.L.I. en B.P.:C;.I. hebben elkaar blijkb2tir gevonden, 
hetgeen voor de P.L.I. int ijècen van actie een hoogst >vel
koroe versterking van hë:.c.r gelederen met é.e mee.st i!Ülitan-
te en voor niets terugdE3inzende ~leiilen.tep. be,te,kent. 
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.d.De P.I~.~.leden dE( o~er·tuig~ng_hebb_~n,dat.Al~min als Hrn.ili
talr attache van de Kom1ntern ln~ne.P.L.I~ z1tt1n · heeft, 

et boveristaahde behoèft' geen ver- er commehtaar. · 

v.' 

De niet tot' dè P~E.I~ tîehorende.öo.ill.L.lll.nis.tische e·-· 
rinE?en met u ·tzo'ndèring van de Chineze,!r,·~ · 

In NefiS""J;mbJ.,ie'btle. lcJó', e;o (hlz. J-2 e .-:v .·) werd 11Jeeds· de aan
dacht. gevestigd o) 'eè'n nfeï.rwe· cqmmunistisclle organisatie, 
de z. g, · Rode P.K, I~ -(F.I~. I.I~erah,) ; welk•e :....e1J:ve. v erkl&·ard:e los 

.. '. . _. l ' . . . - . -

van·· de P.I~.L te staan.· Deze nieuwe part·l~ ha.m· s·te:lling te-
· sen ó.é bestaande P,l{.I.; vvelke er van bebo.iiuldiGG. werd in 

haar. politiek en tactiek niet in overeen-s tEmming te zijn . 
met ·á.e ~vil en èce idealen van het v.olk,,,dat.':.'d•e co:mrn.unisti.;..
sche beg:t ippè1i· ·aánhan'6t, •. 'rlV~e-er ,i,n ,he;t bij zonà.e<r: sc-hêen: de. · · 
.i.(od'Er?.L,I,-'.l:j.et niet eehs tezij.r,lmet·de.cdoor tie P.;J;_·,I, van 
boven opgelegde st'at~€,ië' eii taot,te.k; de.·hod;.".:B.K•L wil ·· 
slecht's een stat~gie en' f.~ct.ie.k aär,rvaarden, r'l te' op de wil 
van het volk. tot ··in zijl'i iaagste geledingen bnrust. ·' 

' • • • •• I... ,·· • • • • • • 

In Juli 1946 vvordt n~de;q l.içllt op deze .nieuwe '.pa-rti-j 
geworpen, doo~ t .over. een; doór hac;:r , lli.i tgegeven ibrocliu:te; 
iiQproe.p van: de !{ode P.~.K.!,rt , .. d.e, _]i)_,esch·ikking·werd·· verkre ..... ·· 
gen.· · · · · · ··. · 

Na een aanval qp het. kap;i talisme en een verhe.6r~lijkihg 
van ·èle ·s·ov jetL•Unie,· vi'ord t in deze b,ro.cb..Ure ,erm. vergelijldng 
getrokken tussen kapitalist.tscll8, e11 proletarisch~ democra-
tie. · · · ··· : \ 

·' ... 

Samern:Verlhnk. tUssen 1Jei'knelf1e:rs, en.<vverkgeve•rs, tussen· kapi
talistèil en ürbèiders; ·, tuss_en o'Verh_eer-sers ·en :overheersten of 
tussen ·onderdrukkers eri óncierurukten is hetzelfde ~ls d:è · 
vriendschap t11ssen leet1.w en schaap~ 

' . . J. ' • ' . · ... ·. . 

·slechts de_ sa.ruehvverking_ w~l~e -c;ebaseerd is op. de sc:>ci
alistische; ·a~ pro1etaris9hè ~e.~g_crittie'; van 'V.oordelen· af:.. 
\oierpe.n 'voor beide patti jen. · · · ·· d · · · • 

.. I , ' .. ·. ~~; : .. ' . . 

Zolang ct·e áctïvi teiteii von het J;nêioüesische vo·lk en de 
Indonesische ,staat nóg seh~sEi·e1'd zijn op. kap,italistische 
de:rqoc-ratie kunnen 'd6 o'hO.eiiir;Ukte. groèpein '•eert ·döfuprom_is 
sle,chfts, aanvaa:ta:·en, Wélnriê'El:r dat ·co:rup'roruis ·de revolution..; 
na•i're 'l;;:.rachten kan vetster·ken en het strijdvuur kan aan 
viéikke:re·rr. . ' · · ·• . ; ·· · · ' .. '. •· ·. : ·. . ·•·• · · ·· · 

De huidige' "~<Eirelël:vreÇle :a..<s s:l,eÖJ;tts· een adewpauzi:l, · die· 
· ··door tet;eri:st:J:>ijdige :kracht1en wordt te bae t genomen om hWl 

krachteil te concentreren, te. organiseren_ e:n .in te zè-ttenó 
·,:'· 

De· cÖJJl.IilWli~s:ti's'ö'he 2:anval. tE)gen llet·lc(;lpi'tali.sLe: is over-
al ingezet~ .~;;:> . , · ··· 

.4 
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Gol~ in Indonesie is het ·de ccim.m.~sti-oo-h$ ·;Partij, die 
. de mator moet zijn .:v0::!2.L.<iE?. .str.i.j.p.. 1;.4fe :.Ji.e-;~--qvo:1-kaanbindt 

.... tegen h'etimperiali-sme. ·· · ~-·· ····";·~,- · ··· ··- · · · · ·.· 

Het reformisme -v;ord t voorts aangevallen en een b edrei
ging van de revolutie genoetnd. 

De eniGe partij 1 die met het L.eninisme a.ls richtsno.~r 
aan de Indonesiso_l,l~ :r.e.YçJqtie_lei.diJ.:lg. kan_-:·geV;.eJf,:, ±~s-'de~ · 
co.rn:munis tis che part~ J~ "· c., ' .. · . .: ... : <'.: • :: ·· .. :..::..:.. ·· ·· · 

. .. . . . . ..· :t _<.·.·. .. . 
De .. huidige P ,E.I. ecnte.r .ts \volg-ens.· P.e. R.K .• J;:~. ~·lie.rah .niet 

op het Leninisme ge.baseèrd en wordt niet ·j_n·staat· geacht . 
de _.m;otor te •~orde4 van èie na "(;ioiiäJe revolut.ie:• Ue ,pà.ss.i vi
teit en j;.n).potentie" ·vah de. huidig·e' P.I~.I.~"k'Wà:m o.in. tot.ui:
ting· in haar poli tJ.eke strijd ten ;op·zichte van· Lingga Djati. 

Dit(wekte tele.u:rstelli'ng bij h'et volk en ,hap: .. tot gevolg, 
dat reyp_,lq,tionnàire ,krachten. buiten 'dè ·par;tiJs,ree.J;: v,_e:;;-- . 
sprÇlid I.'ê~Kte.n.," Dit brengt d$ revolutie· in.~ ge"töar e11. bep.a
deelt ·J;la,a,.r., ·ondermijnt de vastberatlènheid van de· regering.,. 
die ~iç:h tE;lge:no_:v.~r .. een i.rnpériai:istische · yijand ~gë_pl,uatst. 
ziet ·en -daarom steun nodig heeft vän. revolutiórina;i..re krach
ten, ·"elk"e' :wortelen in"' é'n "e'ïgeil""z;ijn aan het volk~ 

: ., . 

Een nieuwe~·:P.::;..r. e..i~nt t~ vio.rden opgericht; vól -van· 
strijdlust ,en gepp;seerè.. op revo.lutiönna.;i..;t~. theorien, . ni-et 
echter als ee-n nieuwe concurrJent van d:e .. be'staände P.E.I. . 
doch. ter demo~strering vp.l1 h~ t waaraèhtigÇJ: communisme. 

De P.~~~.;r. Merall zal de zweep ·e)J. wegw.ijzer ~;i.jn voo"r de in 
de thans bestaande P .• L. I.· ve:):'enigde kameraden, d,fe zich p.og 
niet tf?n volle bewus.t zijn van hun po.sitie. Dé P.L.,I. r.J:er,ah 
zal de uörele steun zijn voor· alle 1•evolutionaire krachten, 
die ook niet accoord gaan I.tlet de leiding_ e.n., le.ider der. be
staande opportunistische: P.L.I. De P.L.:r~ lli.:erah 'za:t. a.e· weg 
open stellen· tot de vereniging van aile ·co.áliilun:i.s\ien. 

: r- . {.' • ,_ -

Blijkt uit het bovenstaändë;.dat.de'·P~"l~.I. Mèrah geheel 
de Leninistische beginselen huldigt en evei1als de oft.'ic:i.e-
le P.i~ .•. I. .haa.r volgelingen Sovjêt-üusiand 'als idèaal voor- _; 
houdt, zo E!Ghijnt haa,r onts.taansr'eO:en ~~1 tootdzakè.lijk 
een gevolg. te zijn, van het niet· bè-g'r.ljj;:ren van de_door de 
P.:t~.I. gevolgde opportunistische J?Olit:i.elç t_.o,v. Lingga 
Djati. door de g;r.ote mas,sa. Het doör "J;J.1.ri1fri 'gepropq.geerde 
idee van de adempauze was.:voo:r vélén niEl"t te. v:o],.gèn. Het is 
dan ook :onge twi j féld tege.ii:over gr-oepjen alS . d~pe 1 dat; zo we_], . 
Alimin al_p ,1-..idH üe opportunistische po11tie1;: VE!n d.e·P~K.Ji. 
meenden te .llloeten verded~gen, en ~va-arpij ·~a.atstgèrioemO.e uit
drukkelijlc va(3tstelde, dat de gevolgde politiek 9-oor het 
volk eerst pegré:pen zou >wrden,. als het p.roc!'S der :z;'8V;olutie 
een hoger fase zou J•1ebben be:ce'ikt ( zi"e hier boven . .:P.aragraa! I.) • 

OIJ.€,etwijfeld heeft de than~ door dé P.L.I~ gevolgde 
heftige an ti-Nederlandse ·actie de tegenstel.lin:::;en tussf;)n · 
h3~r en de Hode P.l~.r •. verminderd, en n'Iag hierin wellicht te
vens een beve,sti.ging worden gezien, van de in het verkort 
politiek-situstie-overzicht No.l5 geop:;:>erde mogelijkheid, 
dat de P,h.I. zich naar de P.K.I. kerah zou toebuigen. 



..:.· 19 -

". 4 '.A.u:gJ,lS'tus r,fcht , de .P .~~.I. 1/~e.rah ~~iiJ:h. :j.n: ~en 'radib':..b'ood
scJi:läp tp.t·,· de: lu-i;ste.rc.:~:t-·s·~ Na ee11,, bistc::>rJiJ-~he inlei d~iJJ:g ~vol
gens. b:et· bek<ehde·' reé.ept ··raet l?'etrékldnë,' [tpt .h.e't' Jtapi taliä-

. 1ll6 ~ vyordt '·g'êheel in' oyereens't'êmruing mst ~:é:<ó.Pwe1ddnge'ii. van 

.. de.· gswonë··P.i~.,~i., .; het·. volk ··van. 81=une.'rang .. 'e.Q. 1Bandóè.t:lb'' aange-
. spoord van-"elk wapen gebruik tè maken en c~e vijand~.··te doden • 

.. Nu de o;fficiele, P.I~.r., t12:v,ore.n om ,O;:P:P.Q::rtuni;á1:J'isöhe re
·den~:mr v.:tlo:cst'anas~er: van :Liûg$~ -D_jR ~:i.,~ -~~E:Q1 _à.e;~e haar _bálèè,'ns 

. heer_t, ver·zet·,, -·ZiJn de· versèhJ.lle:n tu~se·n h~EJ:r. en ~de ·üod:e
J'.l~.·I,. 'tllilillilBOJkeli·jk \l'et..zw.<Ütt' en •~Üj'l;:t. J:ÏE',!tf, d[afh ook·> nh:.·t· on
verantwoord er1• 6rnstig ·mede rekening' te houden, dat bij 
e.en actie t~t.·.het verkrijg:en Y~n. de. :i".~gi3e;r;~~ollt)l.l~i;I:. en 

. :;.{od.çr .P:~r::. r~ .i'de -handen:'in' ~n~~ . .,r_.-.;~t{l_lenr:-§la!('l.n,.._,;;, >'+·! ,: c . ,. , 

.· . C~~llU~li·~~~~' z-i jrt;; zeer~· ~~l~e:çi .. 1Ó~k~- a~·.;~o~~ei'~-~· •VÈi11• 1'I'~n 
··lY!alaW{:a: •:d~e- :-.~!Lv;~!\r-ó,11:;e~s·' de;-, :J9~§\~~,,l;>e_:l;',j_Ph t(3:.tJ_: hc;ig-·nieh 
~.oals .. zJ.jn;,meues.tande:t>s ·.J.il/fie s.t~atsg,;r.e~p1 ,yan: :med10 H~'46, 

.losged.a te..n·: zou zijh,it iï'Ob:h \~öf:d.t ·-~;ï,;J.u;;·.ó.a~: hJ,Qg:i iSt.IéJ@d'S(i ge .. 
.. ,noemd .• S,.ls, p0!L!i tiéf;:~.·b;e:tangr':JJW.Per~ooii ~§I.i iê -:l'J.i:lt~: ·.naar:::ilie~! 
-voorkomt niet ~it~é~ldte~~·U~tGh~J ~g:z~~.u~gtsep in·de·tae-
koms:t:n~g.!ïeefi-' .. l!JE;Jia'ngrij~é'r~l';zul~~n _sJ1el'?l1•'',;:~6 .. i ·,u:_ · · 

. 1 ~· . .\ :.~ ~J l.. ~/ :; . .i. (;• •. J. ':!_ j'_' ' -~ 1 .•. I ' ':. ' . . -'· ~- ~ c~ -~~: ·') .: •• ·_ •• :< ·;)·i •. L I I. ~ r~ ~ ~ "', J' \.-~ 

'-- Houdt men bovendien nog rekeni'ng 'nîet de omstandigheid, 
.. :dat ve.JJe gr~eperi; alhoewel f,LiEi-t '~tóf~-)~,e. o~f(,toi~le èommun~s

J.;_~.aghe;~f3l'«à~p~r~~r-c.~ b.o~or,~~d~~.· . to .. __ g4-;!~:.J~_o~iii..tl;..):l;>ij~(l~·m:;tè-'vmét 
· · .. OQ~unlc::;.ti;s,cnc·.~-;J,?~oé;on zt Jn ·· g~.i.~1~~.~ '\}tt;.;;~~it r:zo:ik.:::h:.ca<tflP'H\;·~l'w 
~M~ .Q<-J;!i·d:t~u·äwoo.•k€'l:ijlrc t::ctic biïgé't-wi:~~..Öl:ljd. 6,P' á«~'tH"-~:oê.t~"'•ttmG-
lCIJ)Cra: .. rekénf;n:., · · · · '·· · · · .. · · 

•. ; ::- .. ' . . . .· ·. );' . . i .. ·. ~.( ·.. . ' ·:- ___ ,: __ :: .-_ i ' 

'.,Ais ·vo·o;r.bee'ld fine ge hi'~r g~'nöe:Qid · w.o'i;Q.et{ eên_ ~ f.deliirt.!gJv:ah 
5000 ma·n 'Bàï'i s'à'n ?{i)f!lbro:n·tal~~ T,{~póê.l? .. :J\~-- ·r.!J.~ è>i1e:.s.ia:.linr• :.n~et': Ban
.tu.mse •• tlh0èwèl '4':s.1ami'e tiáoh·; :·is Q-~~e·1 , groep .st·er~ comm:wiis
tü3ch. ··g·ek::leurd'~ 'H2$ler en .,,~ikk'el- i>vo:p9-eJi1,0 a l.§l::) e.ijlbJ:..,eeuii.'ged.ra;. 
gen --e:n,meil,·grbèt.ëikaar'mç;t de, opg.i;>s.~ók~If.·;V·J.l:ist van de lin-
lcerhand·, dé"cön:umiliistische groet.'··· ,.,,., ·· '·' 

r . , 
~ \ . 

vx •. 
',• . . -- :i! ·.') .. ~. ,.._ .. 

,•,. ·.1 

..... ) ~r ... ~'s·. . . • _,-_._. i .... ;:·· .. .._ 

He,t.co.urur.i:uh.t1sin!e e:rr'he·'t' le&er. , . ::~· .. '·" · .. •::-... 
(~ !.. ' ~-~-.)> ·--~ -· .: .· .. •. ! :_,.__ ' ? ,:, ' '"' r;. 

• • • '~<> :·: (~ ' j ,_ , • >.. .· ,' .. .·- ; :. '' I , -;~~~,.I -· .1> 1 .)t 
... ;.:J:ncN:e;fis..;'public:::.ti'e 'Ncr .• 60~ 'We,x;d, ev~n~;~,ns ~f.':iÈtÇJ.s. :g:ewe'Zen.: -, 
op-:·'de colnmuniisti'sohe' inf,ilt:rf?.-t.i'~l{ i.p., -~~J:)pg\3r, .;_,waar..tr~gen .• 
-van.. de 'Zii-à•d-6· :Van dê ·. :repU:b'lil,(è.i~(:le. reg:f?if,á;;IJ/t· ,Q:t}· .d·~ :r.&pirtrl'i-~· r, 

l::e-:i)1s·e la;ger.:1ei4Ji~:"rth.ts gèdàfl.n.~vve;rd. , . '''· ,r '· ~ .,,1 '!v Ji.· 
.. ·• ··:·~·:'. d è·),; :·: .J;~ :.-: , .. ·,, ·-·--~- '·-' .L.'-' . • :~-~~,.::·'-:i .. '> r~ ·, .~:'~i. 

l
.een8~~~~f~r~~~.j~~r=~~-t:~~ .. -.. ~~~~~ j.z!~~ i~~~~a~.~:-~g~;:~~~8b~~n 
scheid-en uit?"Jäat··'de et:fici~i'~n- ä):s~,on@;~;r;-,~6~~ ·! ~~~.Jl-urvbp..,: -
.J:?iding:·l.i!fi.·'~d~·; c_on1m'Lllü?~i. se hé> ~~-êqlo&_·;~..·_:e· .. Pri~ö.IJV'i.§.,?ielf ... :·wtp::den~,- ·. 
,lnt. t, deze -·bes cheideh · .(.dpg;ano~en q.J;,s· pi;i!+~&~ui~~ Ql:j' ;veli:lwrt. 
:PC?-li 1:;.itek•si tuc ti6-6ve'rzicht 'No :rz) oliJk~ dUid.E\U'jk,. ·dat · .. d1e 
communis.tisc~e 1~-Et~: in,_h_e'G.lt;JI?ier ,r~B.~i:II:ctr.<;>,~~-~nGerd wordt~ als-. 
mede, dat -de ·cornrm1rtls'tJ.sche ·'bewegJ.ng h.t.l. als een onuer
deel van de internationale comraunistische beweging moet be
schouwd V<iorden. 
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Juni 1947 wij st een voor_a!lnst~and Ind_pp.esj.-e.r op. d..e co.m
.. :muni-stisc'he· infe,ctie i,.a:h" h~t":,re:..t;>üblike;iJ1_!3e lege:v-jJ w~-lke 
· 'W~~rs.chN:wi.hg kor.t'·daai'öp·v/är;<i:t. 'be:ye~t~gd<9-PP;ll')leehin_ be-
- ;$].!3.~ €;rE!nonrèn ~:m:anif.est van·;-'d.'f? ,FSajáp_K~;ri ~~"_,g~dateell:'d 14 De-

. cembe.~.Ll9464 en;waa,rin W~';rdt ·.:y.er.mcsld, p.at .1!-~t. republikeinse 
. ;. ~1E:ger ~d.em.Ocrati$ch ·en ahtii-i.&,Ji?.ei'ia1isti~q.h 'lllpet.:"'orden. op-

gevo_ed ~. ." · c ,;, · · c. · 

:··, ~r"t. j d ,,! i·· 

.Het k ba.àrt 'dan )o'ok geen 'ierwqnlieri~g ,· d~~~;. gi~; de _pold:.tio
·'.l'le.l,e act.ie. in èd.7 -'1ege~Jtlte:&'ne·~:,· enz •. tq.ll.':U~~ p:ortre-tté'n van 
l,.~nin •oen -Stalin, colli:ni~~t:id-óhe 'leuz'en :en .e.uj:ql§latèn ,èil. e-en 

-:grQtEf· ·hoeveel--heid ''CO~Uriist"iscfie;~'J.a,G-tUur; WeJJjÏ a:ungetr:o:ffen. 
t·, !. J ·.: Ir ~ . :_. j ; .' J • .J . .D • .. ! : '~ ·: L" 1.: '" . ".: . ; :, ~ ·'~,' . I. • • . 0. (, ,j_ ~ ~·· .~~ ~) J.-.. :· :' J 

-,,~ .Qok .cle :sa.mèhsit1eltip.g yari·b.~~t-·öoi'~Pr:.O:M~l;i:j'k"e~ .of.ficiele 
republikeins-e· '.let:er,· d'è ·T.l-c.L' _(Te'ntara hepoeblik Indones ia 
met d~ di verse ~os se_ .st~iJd?.fg~pis.?yi~~t. ~ot,,jl.;_e:tJêWieuwe · 
.e..!3nhe:Ldsl~ge.fi:'·, .. a-e-;'T.N~I-~·~ iTêfi;:ta~a .N~!S:LO!J.&.il: Jn(jlpne~iiah heeft 
v:ernwed:el~~:t: 'b-ijgedragen ·-tot.· 'ver.Steyigtrig .i\fa.t.']mhe(!;j:-comfutm:is-
~is·~·ü1 elemen:t·,'iil\:\ "he_t J:eg~r~ 't~lrijlve· ç>,ttiiea;· de:; i.i!:à:vloed van 
0.€-· 90Jlllll;.tmist1rs:0ne "g·i>oepei'l stq.~.nde )às,jl~~l.'l? J t4l-9rlt zijn·.'·thans 
i.p. he·t _,off.iciele tJ_èg'è'r' opgenomen, ter}Vij~ oo~.··;G,e .~lm±liuai-

. , r~serin~·· .i :van, ·~o~S~::-èlfdÈ(1fJ1g~.h èh -~xt:f~~f.ü;,~if!l\is~ :~ern±e- · 
llngsbr:Lgades. zeker n:tèt ·zal .hala.ten !lè l..lnkse 1nvloeden 
in de T.l'1.I. ·te ve~grote11:~ ~ . ; ; .. ~; 1 ,_.;-··--'~)\ .. ~-~-~J· •. -~·,:.~ 
; ; : .:· ·~·;V .. ~· f ' ... :. _!.· _:.- ~~·. f: ··:· :~ ~ :_: ': .. ·.: .' . . • ·. . ..· .. ,._ . I. .•. · .• '· ::j . '- : 

. :. i r.De: 1•1_8ajà.p• i~-i:Çf•t J:lé~E;Jff .,bÏ:i:jlÇbt.~J:', .O::i;J, d~Î~ :.~.iJtes·~§eh!itJelf.ing
. :ç~jl(i~: At~~ _in ··het ,ftapit€~~! -6~t!J~&-~· o.:i~~.t;ët.e :1P:W.e.ê 'rhier(il~~r 

. ;.~~!f&E!'ha'çüde, ,Ucr.a:n te-n;:l!l'rtl;H:èl:,è-n', .. die.· ilf_ 1Jt~;fS~~:.f;;t n:og' tot.. ~de 
_ ;·~,e.es_t ._&elil~'ti·g<i~e~ beh'ó'f.è_.rïj' ···: ·,w·., '-- ·- · '' • •Ll•~-"'>! .1'1 "t.r.:.;> ~.~x 

11 ijet leger moet é:,edemoc:çati?eerd >'vÇJr,~n;,: ~t1.ma:g geen 
-r~,ss,.enhaalt hebben;-" aoch ]iel ·een haat. vo.or he,t -i:mperd:allsliré. 
·De p1'0.mortJ .. e. n10e:t :i/erc._ei!lb'Ci-~'ti's~~rd ~iç):r;d,~!.l'i.- ~90-~rt!:de. off.i.-.. : 
cL_enen:;:oolr li~'t 'de, arbèidérs eh o?ei;'@n ,\iprd.ep_r,gfir~Cll~tee:t-d·. 
Ht>t: legen·~~e~'~€--:pql~~~ek vc;..q de rt;Jg~~tJJg,;t~IJ., uit:\{oer .' _ 
leggen en .• c.e banden tussen: yplk ~n. lasai}:~r-)._ege:r; ,moeten- -. 
aangehaald worden. a •' ".' ": · - - - ·· · · · 

(3oeara Oeruoem 16 April 194?). 

;1Besluit van het 2de c·öngres van &e Lasjkar Hakjat te 
M~gelang dd. 28 April ~94?: ·De _9,n?-~H.ste~t!li-p.g .. N·a:rt&~~-·~à~t~n.
S:Le-en opbouwplan van Qe L:Lnke:r;-:V:l~eugej_-s"tTiärov. __ c,e. voor.., 
grond en de Las jlcc1r Rakjat zal· ·daarb-ij ·hti:lp"·verlèilèn~ 
Het Biro Peró.joeangan(de coprd.i.p.atiç ~.an .vp;;t;lçcss.trtij.df>:rach
ten, reohtst-:re:e-ks. ·s't~ttnqe·: o,;r:~]3} ~nisti3r,è 1./;J)~;r;r :~fjia:r;:idlned'd:in) . 

. zal ':gest'.eun<i, .en. ~v·er.s=ter}{t vvqrdeh, dOor· ve~\~·eze-fJ.l;i.cj!ci.ng,-" van 
de- e.Sfiheid é'\lan eo.oiilfcih'êl.,t:C ~rr·''~een· zö nauw. ruqe;.~JJ.jlt~ó §Hil,.!heaw.er.;.;. 
king op basis van een \IJerkélïjkè dèrilocra tie t1,1ssen Lasj- .·· 
lwrs en leger. · , ·> . , ·· r .u~ , .\', -,, 

I : _:.!' J ~· ' ~ •• , ~• •:J C) ." .. ' -' i ~ i'· · ·~ \ ( -' ;.· :··' 

Bt:j de -rsge.:r-±nè';:~Jt' ö ~lii; ~< ~angec1:ro~~eg ~.w~~4á.tt-; ~P hët _zo ·, · 
s:-_1e~dig ruogë!ijk 'hehièh v~~nll)át;i.tre&ei.e~, fiJ'lgf:JIJ:· P,§r:so..tilen én.-.. · 
gro.epent; zöwè:t<,ü t: e~6~tJ.'·;:rege:r::ipgs~ri,f!.~ePt )~1lf3,J:lit.;strijd .. 
o:t1gan:t.sati~s ~t 'ya:r:·~± ~~i}, 1 d,~e ~~èl:J.~~e ~~~gf}~,Ei~:q: ·_9-:~ voo3Yit.garig·. 
de·r ~r-evolUtiel.·'u;,, t .. :l, ·:' ·· .- _;"; .. · .. · ,:, ·''; 'i.~:- 1 ;; ) .: '·, ~'' ·,_ • 

. _. · · (-ll:_ë'éfialata~n 1{t:J:1tjat ,29-.... ~p~_;j;.l_r1941(,).'• · .J , 
, 1 '_) ",, ~- ,> ;I I :· ' 1 , •: • i .• " • • ' ' • • " ~; ~ .. ',_ ' • '.. • \ :~ .. 

'. . ' . ;) 
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Het schijnt onmislcenbaar, ·d;;:,t langzaam naar zeker het 
republ-ikeinse leger steeds meer een politiek instrument 
is geworden vo()r · .d.e vervv~zenlijking van <;le socia].;e revolu-
tie.· . ,. . . . 

• I· 

, IA~g~~tus 194? blijkt uit ~e.radio-on~oep Djokjai ~~t 
:het' de opperleiding van.liet republikeins-e leger i:.s· .toege;;. 
staan, '1t\AJee afge~vaardigden met blalic.o~v.olma;qlit:en 11 à.er com
munistische en socialistische partijen en dEli-vakvereni
gingen uit te nodigen zitting .te. nemen 'inde .oó.n:t'.e:rènties 
van de Na-tionale· Defensieraad (Dewa:n _.?e.rtahaiD.an Neg;ara). 

Eirl~endë corwuni sten gaan hoge mil i tail;e r.a:ngen in het 
republike.i~'Se -1\')ger, b~kleden, ·niet .óp grond van hurt mili,... 
ta:ïre · helrwéEJ,Irihed_en',' , doch · ln_-v erbap.d. met , de •. politielcè: <belang-

. rijk,heid· van deze niet-militairen. · 
• : ,, . I' '' ' .,. '.' • " 

So.ciale revolutie en legE:Jr kunnen niet meer-€; escheiden 
wo-~d.~h eti. tekenend in dl t opiicht is ook ·een ·te;;r gelegen
he'id Va'h_ de' viering V&U .het tweejarig bestaan, yan· l;let re
p'~b:l'Ïkei.nse .·le,ger door de .. :tLd io Gelö.ra Pe.ülOEiAfl. . .ui tg-ezond§n, 
redé YE?.'rt;'de: leideJ,' ván het :u,iterst U1:1lcs georiènteèrd.e · .. ·~--. 
Daà.àn ~eker<;lja )~ongres · ?é.i:noè'da, Waà.rin, o~.çn. _ gèze.gd: :w.ördt:<. 

'.tJDeT.N'.L zal no0.it:6vérwonnón worden; in_n'a:volgine;van 
het H.ode Leger va:h hoskb'ü.· In d·e jàren 19i9;,.l9-2ö :stond· het 
Rode Leger v_oor dezelfde moeilijkheden als -ons' leger nu. 
Doe,~ 'h<?V volk ,ep)1et, ·leger: was .-een~ .Er :was ee:rJ;; g_oed~ ve_r
staridht>uding tussen· hen, :.;;e konden goed, met el.kaar·•ovèrweg. 
En ·wat hc.::.d het tot result~at? De vi,}.and ,v~erd V:f:lrslà.g'èn en· 
tot lieü.en,. t0e is.liet Rode_ Leger: npg ·even mac.l,ltig en sterk. 

VII. 
,. :· 

(.: 

In pub_licatie Nö. 60 >verd gewezen o;p d.é nauwe bet.reldün
. ·en tussen .de ccitnrnunisten en daarmede verv~ante gr.oepen: 
en de ie·ptrblikeinsë reg'ering, wparbfJ ~evens de nadr-uk werd 
gelegd b.) Grtikel ? V!Oin hèt bij deze p_ubl:i<2,a,t!_ie,.·als 'tiijJ.:a
ge gevoe'gd partijpl~oe:;'ram van de P.E .I. In d·:i,t: .art.ikel. ,n.l. 
verklaart de P.~:.I. te strijden ter handhaving' en 'Conscili
derin~ yan üe He publiek Inqonesia als eer:v .e.~rste . .Btap lin 
de richting. y,an een sociél-l'ist-is ohe ," lJ:L~:on,es.i.stche: maa.t- · 
scb,appij., :r;il'haar strijd en .strèyen.qm p.c.,c3.r G,pel·t<è.b'eirei
ken zal dé P .~~· L sámemierf(E>n me.t aJ:.J,e Q.einócr.a~tHiölil.è ,orga-
nisaties in binnen-en buitenland. · · · · · · · 

-~; -) : 

M.a.w .• de ~nafha,hkelijk'è repub:l-i~k :J;_ndo:nesi~ ·als. ~oda
nig is v-oor.de P.~~.t, ·geen doel doc.h: .. rnidÇ.~~L,,-fiet·midcëel· om 
tot een '$ü_ë;i.;l;lli~tis.cl1c;l Ji1B_a-t~o.h13,J>J.Üj t_e :ge.;r,ak;el1• 

. HE,Jt vvekt. geen ;verwon<J..~r~ng, dat, , de_ in' d'e ~orige 'Pé.~a
grafen ~{jlsc:G,etst,e t.oqneinende · m,_achtsi.ovloed. der coinmuni:EJ'"' 

. tep, en hi:er.tç.Öd,ê V!:>r'Vväi:ite g roepè:ün_gen i,n i;.an.ruerlü.tig · ne-

. mend," d~ ~e,;P-~blikeinse regering ~oox· een,ibelangrijk d.ee~ 
afhankeli.Jk J..S., van Geze groe:perJ..ng,9I1, al_ kAn hBt ·-v;el nJ..et 
artderS~ _dAt haar ni~t o~tg~an kan, d~t dez~ groäpe~ingen 
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op een ver&.eÏ' gelegEm doel blikken en, ihdieri. nodig gèacht, 
zeker niet zullen aarzelen het bewind over te nemen. , .) . 

t~llerlei tekenen wijzen er da,n ook op, da~ de _rege:r;ing 
voor, e~n belangrijlc deel onder invloed v·àri ,de . "Sajap i~1rin 
fJtaat. ·hetgeen schérp ziende republikeinen .d.re:t ·ondè:r s.toe-
len .of banken: staken. . . . . . .. 

· · JUn.t., 194? uit een Indonesisch minis.t'er ui tè.en vorig_ 
·kerbin~t'. zich i:ÜS volgt'! 

"Vap. de door de repub,lili:einse regering firilii,l..ciei'l' g.e- .. 
ste.unde Sobs'i gaat een e.nti-NederlanG.se. he~tze' ui~,: me,t, als 
centrale figUur de perso oh van Böej oeng· Sülèh (zi-e: ook: :para
graaf III) hoofdbestuurslid van dè Partai 1~oil'llll.oenis Iridónesia, 

... O:Ds:choÓn de fondsen van de Sóbsi door' het rE?PU~lj,.~e.ins 
ministerie van financien wordenvers trekt,. wor.Çlt de,z·e. :vak
.verenigingsfederatie politiek geheel geleid en beinvloeç'l, 
• door. de P.:..~.r. en b.limifl, die een niet ~e ÜJ?,ê'"ersch_atteri. ge
vaa.r' .is te achten- vanwege zijn volledi{:.e· in'tegr:j.teit, zijn 
:non-corrupt karakter,· zijn. scherpe intell:i,gen:tie ·yn . 1~ijn 
algemeen veelzijdige- politieke scholing. . · : · · · · · .. ·· .·. 

. Ir.· Soekarno en Drs. MOh. Hatta zijn v.el 'vêrplicÁt zi.ch 
.. bij deze stroming niiri o·f meer aan te sluiten,. ·g ezien,,het 
feit 1 d&t de ontevredenheid Il).et de bestaanoe.gang' vail zaken 
momenteel onü.er de bevolking zo groot is, dá t de.ze ~fl· ha_n
den van, 0ç P.i~ .I. en Sobsi een uiterst gevaarlijk •~apen 
vormt tegen het bestaande republikeinse ge:aag. Daarenboven 
dient deze ontevredenheid te worden afgereageerd in anti
Nederlandse lcanalen, waartoe van de Sobsi gebruikt wordt ,, 
gemaalct. Het ligt in het voornemen van #,limino.m zijn,.posi
tie me_é:r en, meer .te (tónsolideren en te- Alersterkén-; v:v~rs.
hands ·met de kliek .Soekarno"':'Hatta es._, in uitgesprokerr'an
ti-NederlEindse zin een coop-eratieve politiek.te voeren, 
langzaam maar zeker de Linlcer Vleugel ( Saj ap I~iri) te ver-
ste'rken ·en zodo-ehde te geralcen tot . een omyen'ier.P~ng. van ..... 
het tegenwoordig pl'esiël.entieel geza·g, dat toctr reep.'s wankel 
lcan :worden genoemd.: Voorshands échter is de samemverki,ng ' 
Alimin-Soelcalfino '.tfe'cht te noemen, beiderzijds echt~r .n.oodza-
.kelijl-cerwijze,11 · 

. ~.:J:.s .Y~ar;sc:l).:uwing worG. t aan dit oordeel ook.hC?.~ to-ège.:· 
vaegdï ·dat 11 Ir. Soekarno niet voor d,e volle .IOO% o:2 het .r~
publikeins'e leger kan- eri mt.:g rel~enen, aangezien dlt· ook · 
cqmmunis.tis.ch is geinf'i'l treerd;;" · ·. · · . ~ 

::~en ander Indonesier, republilceills inspecteur der i.n · .. est
Javal gelegen ondernemingen onûer republikeins :béh:ëÉii•.'; :.ll~at 
zich met betrekking tot de teruggav.e dezer ond~:r,p.etli.hgen 
(Mei 1947') àan de'·'·· ettige eigenaren als volgt· uit': ·' · 

• 11 De .republikeinse regering te Djolcja ·dient- t.l'l.àns reke
ningJ.te houden•me-t eenrkrachtige; commurlistis:êh:geleide op
_posit1e,, 1-ü,erdoor is men te Djokjs wel génoodz'àalçt' om· geen 

·maatregelen te' nemen, die de regering het onE;enoegeh Çter · 
a~beiders•op de hals zou halen. Dit klemt te mee::r-. waar de 
republiek het volle niets te bieden heeft, de ontev'redenheid 
onder vaklieden en arbeiders toeneemt en dientengevolge 
de ondernemingskoelies zoet gehouden moeten worden. De 
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voornaamste a~itatie van de Linker Vleugel gèiat uit van 
de Sarboepri (Ind.onesische b.ond van ondernero,ingsarbe.id.ers, 
onderdeel .van .de ,sobsi).r! .. . 

De feiten wettigen çleze uitspraken ma<1r al te; .zeer 
en in zijn pamfllet van 4. Juli 1947 erkent het Cen:t.ra~l 
Corflite der P.l~.I. openlijk, d.::.t het de Saja:p l .. iri is ge~eest, 
die- stappen gedaan hee.ft om de regering door een, nieuwe te 
doen.: vervangen, Tevens do.et d..e P.L.I, in dit pamflet goed 
ui tkoro.en, dat de republikeinse ret§;ering zi:ch n~in of meer in 
de greep van de Sa jap l.iti bevi.i.ld:t. 1uen llore slecb,t~ .. : 

''Als· ·gevolg van de houding van de Saj ap Liri .is het 5e
lukt om het kabinet Sjal1rir te ä.oen vervangen dQo.r het ka
binet Amir Sjarifoeddin, zodat thans een resolute leidi 
dér revolutie gevormd 'is,·.:v~~elke zmvel .. m::ar .uit.en a 
blnnencdemocratisch is, · 

De P .l~. I. heeft onmiddellijk het besluit genome.n mede 
zitting te nemen in de regering. Deze stap is juist, omdat 
de ·P.K•.r. als .een ,der leden va1Lde Sa ·a· Kiri een aand.eel 
he·eft. gehad i'n de yal -van het. oude ka inet en de vorrru.l;lg 
va'ri' het nieuwe en ê.e V·erantwoordelijekheid durft te dragen 
voor alle consequent-ies, 

';Het is voOr de P,E,,I, plicht om, wa2r zi.,j. een._gr;ote i:q,
vloed o:p het •Volk ·uitoefent, deel te nemen aan de nqtionaTe 
regering. 

_De5enen, die de P.h,I. niet ~aarne in de regering zien, 
opperen nietszebc:;ende bezwaren, welk.e voorticomen uit "twij
fel; waarbij vooral wordt aangevoerd, dat de aanwezigheid 
van de P.i~.I. in het riieuwe kabinet de re:::sering;spo~i;tie},( 
ten opzichte van het buitenland in gevaar zal brengen. 

Daarentegen zin de. P.K. I. als. Generale S.taf V8.n à.,e m(3.ssa
orsd.nisatie - boeren en arbeiders - de staat terzijgj.e k:un
nen st<-·.an en haar versterken in het· weersta'an. ven ... alle soor
ten agressie~ De ?.L.I. is een deel van de srbeidera~4 revo
luti.onaîre- en progressieve beweging en uit dien hoofde 
volleomen gerecht~bä. mede zitting te nemenin het !.:abinet ~ 
d.e nationale revèlutie veilig te ·stell-en. De P •K.~oi. is een 
goede nationale kr-ach·t om rile'de te helpen aan de, u;i.:t:vo.e .... 
rir:-g van hét nationale program. · 

De positie van de P~L.I~ in het niem;e kabinet heeft een 
bëlant,rij ke en internationale betekenis, welke rev.olution
naire kr~cnten lcan aentreklcen en steunen,. de nationale re
v·dlutie verstevi ·en in he.tJ.r voortschri '_den en Ó .. e s: m athie 
en ste,un vel'\verven van de' profiressieve groenen op a:e. gf:l e
le v.ereld. 

De P,L,I. zal met alle partijen, welli:e een ze·lfde- stand
punt innemen en met de leden van de Sajap Liri in. het bid
zonder·, waur dan ook, doorvecht,en :voor de vollcsregering.•; 

In een en andér ·is de juichtoon ove-r het aandeel- van.,~.e 
Sajap Liri in de vervanging van het lcabinet ni.e~t: te ont-
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kennen. Ook Masjoem.i lcan niet verhelen, dat d.e Sajap J:~,iri 
hier belangrijke winst ge boelet heeft en vvi jst er in e èn 
circulaire van het hoofdbestuur daz'er Islamietisc~'le groe
pering op, dat het de Sajap Liri was, welke het kabinet Sjah
r.ir ten var bracht. Ondanks haar. tegenstand tegen Lingga 
Djati wa·s lfiasjoe.mi in beginsel.böre.id oolc in het ·nieuwe 
kabinet :zii tting te nemen, à. och .éist$ dan .dQk .in de gelegen
heid' gesteJ.:d te ·worë.en q.oor het aa:nt.al hà:r:er ve-rt,ege,nwoor
digers een passende en .voldoend ruilue plaats in te nem.e:n. 
om. ;d:èt invlo'ed van haar politieke richting te kunnen gara:n
dere'n •. Zij acht-te het onbehoorlijk ha;a:J;, te dwingen slechts 
~en beklemde positie in het kabinet in te nemen, waardoor 
zij slechts een imJ;>otente hulpieracht zou zijn, welke niet 
in st:aat !was in ö.e. te voeren staat.s_pol.i ti.ek co'l::r~ctie.f op 
te~ treden.: . .:... _ "_ .. ····-- .... ___ -

··_ -:· {•~-~-j i~;~ ·~d-J'S T'' a ~-ie'· y:f~~~~:w(i9~d~e_l ~.J khei,ci- j~g~ ~-e ~~Y:'~E~ _!;~e 
pog1.ng om tot een n1.euw kab1.net te ,ger&kenc af•e·n.- ZE;;lgt, ·l.iiJ: _ 
de hierboven aangehaalde circulaire· v ~n.' 3 ·J'u11 inet"'ön·:---·-· · 

- ve,rho-len bitterheid : · · , .. 

~-- ._: -~12\:1~-t~'d-~·z_ë- ,-~~I.JlC:~n~~ia'!iv!a·Ä:r·ii~:~-;~~lE~~~:'~-·.Èe~i~P-~-êE$',t.:.!~lk 
zeker :.wel,. aange~~~e_n 1f~t--twee 'jaar -lang geléerd._b,eeî'~ ·Qnf· 
ili alle vrijheid te leveri' Eln'~'t'EJ leren deriK6h. D6''poÏftTë"lte 

_ richting van de tic.sjoemi wordt door. ·het volk voldoende be-
. -grepen,._ zodq,t;_, . indien de g.podvdll van de },"asjoer,ü, •~elke nu 
vvordt_a,?.)1_g~q_od,~n __ ypór het behoud van Jle $taat, afgev~ezen 
\~ordt, de verantwoordelijkheiû.weér -kGmt;,t;e~,rus'\;E)n op :qie 
part i jen, welke er 8 fwij zend t egenè:rv·è:r--s·ta.-a-.n~-1' · - · -- --- --

Uit een en ander blijkt weer duidelijk de tegenstelling 
tussen· uiterst ._linlç:s, en uiterst rechts,: vyelke tegenstE?JJin
gen bij het v;egvallen van de noodz~keli..jlç:heiQ. om_y_opr.éle _ 

_ .. verkrijging van de ondfhankelijkheid een eenheidsfront.-
-·:._~- -na&r huitem .te. vo_rr.1en, onge-tviijfeld tot ernstige im';endige 

_ .,- · -ge_belJ+t~.nii:J_S~.r:! ... Ed~.rJT_e_i.d,in_€; :zal geven. Re~ds enit,e malen ~lier-
. de!l __ J?.:~~ç;_:t;§.e.~ij~;: voó_r:bëreidin.;eii:-aaa.getroffen __ qr~. v~n Islamie

t is g_.Q,~ .~i j d.§ _ met de krà c fi ti/ V àri · wapenë~:-:-t' e·g~ij._~-9-ê _lîli.R,·~·e ':e~ 
len1enten op te treden. · -·· ·· --- -· --:--~ ·-· ·· "" ~:~:~~~~· . .--\-.~=::=.:---

.!·., 

·- ;· J~L pub,)"tq~tie No~ oO werd" reeds op,, .YÓUP§!ldt?_. wij~e· aanr 
ge-t.Q_Qn(j__, (ia_~ .zijdeJ.'!:s·· persö.r1e·n aiS ·sö:ëK~fÄQ~--~:rt:~:ffat'~a"·m,p~lijk 
een uitgesproken stefliri~: nenië-h "tegi3-i:'i .a.}.~ .. 9.0@fi~îs~~:rr-~~o-rr 
-worden ver\i<::..cht. Sedert iS dë àrit\H'RICeiilig ·dusd·ifrti"g ·gé·wor-
-den, dat. zij me~r dan ooit op d!3:g:r:9te 1 links: g~_orie~teerd 
lilass.:.a:_~:!,_jn_ __ ~_~ng~wezen. en wel--op grpnd_ y.qn ële,. reQ.ep.en, _v\eJke 
-op •. ~0., scP,E!J;.P_e ~vfj ze werde-n: weerg.Sge:Yëlr:<E~Q.J:;_,_.Çl.;e ~.an het ,?e-

·· ·. gi.;_if_y~n- à,e~~-- pur:agräaf àci-ngelläàDië _::.w:a·a.!S\Hrl"f.~án"'ë~n·-:r:p;ÇJ.·f:F. 
ne~:?iseh mini sfêr uit éè:n ~der VÓJ:~g-~'~lè:~re~~:«e_:n;~A~: ·: ~"~·'":;· -. 

Het schijnt een levenskwestie te zijn gevvordi:rn· 'de Sa.:o 
-ja.p. Ki.ri• t:·e _vriend. te hoüden, de. zo nu en den d()or Soel>:ar-

: . .pp. aaA.ll-~~ :adre·s· die);'· Tslatnis-ti..sche .. gro~p_f>n gerich'te vrien• · 
delijke woorden ten :spiJt.:·· · .... ~:>,.: ·_ ·. · · 

. . ... . -·· ...... ·-- . ' . .. : . 

Het doet dan ook niet :vreemd ·aan, steeds weer uitlatin
genvan officiele zijde te vern-emen, :-o,vellç:e op aansluiting 
op de ideologie va.n c_e Sajap l~iá wijzen.· 
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... - Op een ~ongres van spoorweg&rbeidel·s te So.lo op 25 
Apr,~l 19-47, waar _.h.limin e,en g;rote red.e. hielÇL;; verkolaar-t vice
pr!?sident l110h •. ~'Iatta,. dat .d$ i?trijd der :LndonE1siers g~E:J:Q. r\3-S-
sen-; doCh -een l{lass.éStrijd· is. · · · · ·~ 

_Op een studentencongres t~ l:..alang o_p. 24 AJ?.:ril spr13elÜ ·' 
P:Ji'.esi(ient Soekarno zerv·e als ·volgt ·:· 

.. · i1'\.ahrte'er: het 'recht o:an bá.nde.r;_ wordt; geleè:,d oritst~at ·~en 
beweging, die steeds gr-d:t!:!r'zal vjp:r,qên~. In .19~() brak de.- com
mün~stische bpstahd \tit. Jy1ogEüijl;: ~:zijn; e:t' on~êr jull;ie ::ra~ 
tnilie leden d :Le .ged.urer1d.s .die :dagen· d·qor. d~ :rtede:;rlahder.s ' 
naar Di go ei \>erderi 11 ver.öanrie,n of ër;ger ;. 0_pgè_ha~g.~n y.è.r(ien~ 
Het ·wi3,s de Pa:rtai Ntsforià~ •:):Jid_ojiesia· ( C16. toen .opg~.r.idh.t;e· · 
partij· van S·oe'.karnol ·en niet ·-te .vervv&rreri met de ·huidige 
P.N.I.) 1 die gedure.q.q~ cUe ~dagen niet v.an wi,jlcen wt_qt. In 

.. 19 29; b~&lL wee.];'~~.~~ ~ ' . ' . -~~~àt~i~J?~J-z·epct;5.n· ·v;á.t_r:''~lt~"'é":~:J{eîde:r S 
werden door de Ho;t..l: .. :· '1J-1ii'i:T~·:D.~·go-el v'erba·rm-e-rr·;-·1Vlt'fà'r-A'fo~ _ 

-~~~:~~.~\-~:~~:,:~;0~:,~ -~~~:::~~(:;.~; ~~;:~r~,~!:~!·:~~:·:~:::.~- ~~~~ .:::_,,:_·--.-~.;~.~q~~>:ff\+.;, ·-~---·- · . 
. . _ .. - ... •-- ):::n:.::t o-e:n ... .c.-wa.~t"..,-i};s:a-:t:--:-:-:va:.-t§:-,en . ,w.erd d~,, :rt: t·JftEf±d' ._ ~l'b .. In .. 

~- '{fo.rie si e ·d6o;r: ... ~~)fg.g~<P.e:e.~~~:ki\~~-~:-·~L.:enini~o;r'cit;~-a-(i~~;~~~-~Ïi 
de grote generaal van de revolutie · geriêlë.m:a·~- -·~l'i'e· .tffrërï)o:tt:·-' 
gedacht, dat tengevolge Vél,,n de tweede 'Vyereldoop·log--Ind-onesie 
onafhankelijk zou worder1"?: LÎi:if,§& D,,iat.i,. j.s. E)ls ,yen kapitaal, 
•ÜS een s_p-ring];l:Um.:k 'om onze' striJd vooit: te.;;_~ë_(~em. 11 

Deze laatste woorden zijn -le-tterÜ.'}k ~~i~ he'riuüing van 
de ,door h.limi.n B;un Lingga D_jc::,ti gegeven kwalificatie. 

Ook de'j,ongs'te v~i.jziging in de S!1iilenste~),-~.p.~ yan het 
rejJubliKeins·e lcabinet, waarbij uan de Islara:\-et:i,s:ché groepen 
10 in plaats v&n '7 zetels \,erd toegewezen, is riiet meer dan 

. een gelJaar en. tekenend in, dit opzicht is, e.en. tijÇl~ns-.,de-
. ze rec'ónstruct'i'è Ven het Icábine.t:,·da'P.~ de lv'lini.st'e;r va-n voor

.. -. i:ichting · ged'~ne··- ixi t;Lcti:ng,. ·dat á.e ·o.o·rsprc;n&.ei;i.j.l~e . bëqögd~ 
· · klein'e 'versc·hu~v;i.nis:. :i.n-:Ji·et. kà~J,ne·t./dant\:~zlj, à.ë. door .premier 

;Am:ir S.iárifoed'aiil -~n:~n..· 9:è Sajap'i~iri yêrkregeR c;oodM-iill' b€l
·re~kt ~Phf3en:.~~ __ zïjn;-' q.6ç:l). dàt pp · 2. FoVt?-Ol\:>.er.:,}?l.~§k:1 , -d:a.t.··de 
hedoeli,nhen v~h, .. h •. ~;Jjoe}tirvee-1 v érd~r .gin_gen .• :D~:ti P,~t min~s
ter _Amir S,ic.rif!J~'!ld'in 6 <:)1-ükte d·e'·go:O.dwill ~f\LH.:9.~ Sajap P;i
ri te verkrïjgeh ·moet Jiem niet m:oeili·-jJ< êl~val,_l.e!?- zijg •. ,:r;n 
niet-linkse lcrin!Sen staat deze minister a.l6e.meen beleend als 
çrypto-co!ll.W.un:Ï..~~' hetgeen vol:) .. E/qig. in QVE>reens~e.!I.lliling~is 

,met d~ ov~r'·dè_Z~ ;oewiridsmäri -~-!ii'i·Nefi._s:..:pup.licqti~::)Jt;;>. 69_ mqde-
gedeelde· antecédén téh~ .... · . .· ·-~- . ·', · 

De regering steunt de Sajap I~iri, weike onder de auspi
cien vsn de P.J:;.I. staat en-wier samenstellende delen alle 
een ideoligie .hebben, welké'~ in wezen mE-t die der communis
ten overeenkomt. De regering staat voor een groot deel on
der de ban v;.;n uiterst links. EeJ;J,,e,nande~ kwa.Jiû.v;e~ o.p zerer 
bij zondere wijze tot ui ting'--,.i!i~d'ë:;:~z.e'è:r. •è:;:~rg":._ijï:it:rU:..<:!t:i·Èf 
van éle Sarboepri inzake c~e tÓ~-P'?tssTiig--·vàïi ·'êt6-: vert3ècnY.0e:i:de 
.aard,epoli tiek, D_eze in,st.:;-u,qtie, Wfil.S .. onO.er\{,~i}y;nd, doGr Drs. 
I'viaroe to' Dû'roe sma'n,~· ond.,~·r;.;.vó:or,ztt_t.~r .v;alf1.;C!.'e ~:EJ,:t;.té;j.i K9IIli11oe
n:i,s Tndonesiá ~.rr· li'd ·van het k8bi~1et l:..mir. Sja;rifoE~ddin • 

.. · .... ··. 

.. •QP 
me 

En t·htài's i.s · gebielcèp:; C.àt 'de renubli.ek ,b.ij haar geböo~te 
17 .L;.uguS'tU:s '194;5 re'eds onder .tle~ tekE?:n ·vè~,ri ,het·_· CÓ!!fU1'\JlliS-
s t'ond.. - ·· 
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·Gelijk bekend werden Soeke.rno en Moh., Hatta op. 14 ... ugus
tus 1945 dqor Bemoeda 's naa.r Hengasëceng15.:lok (Krawang) ont
voerd en daar gedwongen de ?nafhankelijkheid:· van de. r epu
bliek af te kondigen. 

Uit in verschillende d.elen van .;rava t.l:J.&ns aangetroffen 
gegevens blijkt, dat: bij deze onafhankelijkheidsverklaring 
de hoofdrol '<·erd gespeeld door een zekere ?,.J( Haesin, \,el
'ke niemand anders dan Tan 1'<'~ala:lcka blijli:t te zijn, die hier
door de ·hoofdfiguur 'Was in d·e. 'lti'ijmaldilg van Indoriesia van 
de Hederlari.dse imperialisten en ltapi talisten. Hij. had er op 
aange'arongèn Soekarno en HattEJ. niéjt ·büiten de actie dè+
proclamatie .te laten, teneinde <J.è''Nederlanders de ka_.m3 te 
"benemen hen als war-criminals v'oor ·een gerechtshof te dagen. 

' . . . . . - ' . . 
· :US danlc hiervoor s te.ldert SoÈilta.rrto, en ~{~ tta· op 1 Ooto-
b'èr'fg45 een poli-tiektestament Ïü\flénd,e: · 

Indien. wij o~ een gegeven LJ.binènt· rÜet .rileer in staat 
zijn om,de striJd_voor de om.~han.Jrel\tQh,eid va!j-onze ~Js~;ara 
Repoehhk Indones1.a voort te zetten,· . agen Wl.J de lel.dJ:ng 
over aan: '' · • 

1. Lamera ad Tan · r:lalal-cka: •. 
2. Kameraad Br. Iwa Ko;esoerilà Spe:mantri. 
3. Lameraad Soepardi. · 
4. J:~ameraad S 1ahrir. 

. . 
Pres.Rep.Ind. 

D~;akarta 10 October 1945. 
Vic(:3-President. 

Soalmrno. Hatta • 

.. Dat wij hier ook Sjahrir in .dit tèst.a:,;,ent. aantreffen be
hoeft geen vervwnr.ering te' verr.eKkén. Zijn partij., de Pärtai 
Sosialis Indonesia, vve'lke O!fis:treeks. die da@.en in zijn· tegen

.. vvoorcli'8h$id .te CJilert.POn werd. opge'riöht ~ -;lè)vf!m· met:~~.P. .P..e.gin.,.. 
· sel-:·p:rcr..g!'.äl'ninà· voo:ç'~: 9,(}, dag.'t-· .dt.~-t:: .. we:f.nig"met1·cëfät ·der·· communis

ten verschildë; tervájl tileins beleend is geworden,het oor, 
sprankelijk in .de- bedoeling lng; Q.e iiaam, ":Communistische P. r
tJjn :t;e; bezigen,· doch dat men z11:lks .Orrl. t.actisc~1e redenen 
ach~é:rvvege i-iet. · · 

.·Is Tan Iv~:c::takka thans geelimineerd,. de' bànden, \velke de re
publikeil).se regering met uiterst liil1c~ v~rbinden, zijn er 
niet op verzwakt. 

VIII. 

De Chinezen en het Communisme. 

· Sedert de uitgifte van publicatie No .60 zijn à.e .Chinese 
CO!llplUnistisohe activiteiten zeer toegenomen. Ü) .>Jumatra had 
het. conilllunisme .reeds .• van-me.etaf-a-a-~-l·er--a'<:Üthatigers onder 
de c ,;i-rrez·en~- Re-eds vanaf de capitulatie van J(<pa.n· had op-
dit eiland beinvloeding ·van de Clünese b.evolkin6sgroep 
plaats, via Chinese comumnisten van het l11aleise scl1ie.reil:and. 
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_ In Hiouw demonstreerde zich dit in het optreden van df3 .. 4.g. 
13intang T~.gL (Drie Sterren), een o.orspronlce~li-jk in:r~";~ .. aiayá. 

··" . agere11de · anti -Japanse,. c o!ilf[1uni s .. tis clre, onderg.r•oriO. sè;· ·· b.e1W~ging 
v~elke in )~uala Lumpur haar hoofdkwartier had,' en tot het 
lautste toe een guerillastrijd tee,en de Japa,hnêrs vo'erde, 
N.: de Japanse capitulatie breidde deze organisatie in nau-

.. we saroenwerking :met de lvialayan Uoinm.unist p;;rty te S:i.Ii:gapo
re haar operatieterrein uit . .over Riouvv• Deze bewèg~ilg vu:i.s 
ecll;ter van lçorte ó.uor. De Hiouw-leiders 1:;erden te· Singapore 

_ gearrestE;Jerd en de partij op 1 December ·1945 öfficieel ver
bonden. 

Y~en belang;rijke beinvloedirrg. der Cii.inezen op Swnatra 
vind.t plaats van de zijde ve.n de China Democrati.p League, 
eE;Jn ffi.t;:_cl;t,ige communistisch ·georienteerde mantelorganisatie, 
viellee nauw .. cóntact onC:,erhoudt met het internationale com
munisme en· haar subversi;ef kara,.kter aanvanke.!ijlc trachtte 
te verbEng,è_p. onder de dekmà,ntel. van democratie .. Deze China 
DeiiióCl'ii~ic . .L,.eague heeft in vrijwel alle re$identies haar 
afdel:~riben •. Zij is het sterkst verte.genwoordi~,;ci op '-Sumatra' s 
Oo,9tkust, .. -tervdjl zij te,Medan haar hoof.dzetel voor .geheel 

· S,Ulnátra hee;ft, Deze Liga, welke ond.er leiding vah overtuigde 
c·oiilillU11ÜJtel1 shaat, wordt hoofdzakelijk geleid vanuit ~Singa
pore. ~J..i korüt hoe lange+ .hoe meer ·onder e:ttre em-rode in
vloed en sympathiseert vanzelfS)rekend met het Indonesische 
vrijheidsideaal. .Zij voert onder G.e c~_inese jongeren een 
.~tE;rke prqpaganda, welke .vooral ·iw~oord.:..SWilatra met succes 

.oekroopd wordt •. Het aantal C~ünese jeugd-en vakvererügin
gen, dat zich bij ète China Demoeratic L(-;ague ·heeft aange.., 
sloteb is l~gio. · 

~ 1 ,--· 
!I ,,t/".. f-· .. E:::' besta~t ee? scherpe te~~nst_e~ling tussep de links r;}/1?4' eeorlenteera,e Ccnnezen en d:e L.UO .t .. u:t T; .. .ng,. welke tegenstel

iT l" ... Jing zich meerdert; malen in de _-g_ ;ebeurtenissen weerspiege_lde. 
Zo ·werd de Chinese Consul~Generaal te Iv;edan, die begin .Mei 
1947 een b ezoel( aan 2ematang Sianter bracht,· tijdens een 
door hem bijgewonnde vergadering van de .links georienteer·
de "General ":~ssociation\i en. 1;Youth Union•; op dusdanige wijze 
becri tiseerd, dat lüj Cie vergadering moest verLoten, 

De.· te ).~edan verschijn9nde 11 Daily News•r, het o:f:fliciéle or
gaan van de Delilooratie League", onder leiding van Cie bE=lke.h-

. à? c.ollllilunist SawCüang Han, oefende rneerdere malen afbrekén
'de critiek uit op de reg~rini:,; van Chiang I~ai Shak en 'öp _de 
Tuo 1\an Tang. Verder zijn de in &it blad opgeriömen ai'ti~elen 
van een sterk anti-geallieerde en pro-~ussiache geeat door
trokken, 

Vele links georienteeràe Chinezen, georganiseerd ih de 
a~;QJ:'.kers Uni.on<~ .treldcen v.eelal een lijri met de· volk-sfro-nt
organisaties .• Zij oefenen daden van terreur uit tegen hen, 
ä.i€l vmi Hica-activi telt verdacht _worden~·· 

.. ~ 

Ook op Java gaat de Chinese communistische activiteit 
meer perspectief vertonen. Zowel te Batavia als te Soerabaia 
bleelç eeri streven &änwezig de, Chinese j eugdv·erenigingeh in 
een êommunistis·ch blok te vereni'g,:en: en blijken de prömo~ors 
hierv.an in contact te staan met .de P.:~.:t.' zoals Dnder meer 
is af, te lGiden, uit een bericht in ó.e nvoice of Indonesia 11 

van 19 September 1947, luidende : 
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11Gisteren yverd te Dj oh: ja een comi te .i,'n het leven geroe
pe~:, dat. tot_ t.aal\: heeft de Chinese jeugd O:P Java te vereni
gen~ de bc:.nd tussen de Indonesische-en Chinese jeugd te ver
stevigen. om. opnmae in de .wvjorld Federatio'n of Democratie 
.Youth" te bew.erkstelligen. a 

~ .. iJ.~··-. 

Dez.e. pogingen tot toenadéring tu~sen.' Chinese en Tr~done• 
siscne.Qo!O-Oll.l.llistische jeugd wordt h6g'gëaccentueerd. door de 

. omstan(iigheid, dat diverse Chinese verenigingen als b.v •. de 
Sin 1üng Hui en de vereniging •ise·rvartts of Society" (Soera-
ba ja; leider Dr. Tjoa Sik In, Chinees lid van de Iridonesische 
Delegatie voor besprekingen met de Coml1lis_sie van Drie) duide· 
lijk uitgesproken linkse tehdenzei1''vertbnen•: · 

De BinMing Hui, bij de oprichting als politiek-neutra-
le vereniging bedoeld, is bedenkelijlr ve·r in extreem.:.linkse 
richting afgegleden, met plaatselijk soms een uitgesproken 
cojjununi~tisch kc...rakter. Tekenen is in <Ht opzicht, dat Djokja 
biJ iiiverse gelegenheden van haar sympathie voor 'de Sin 
lviing Hui deed blijken, ook daar, waar zij naar actiyiteit in 
het ,door de l'iiederlanders bezette gebied ontw'ikkelt. Vooral 
d.e .,vV;erknam.ersafdeling vB.n de Sin, :r.iing- Hui al-smede de vsle 
_pla'a.tselijke Chung Hua Labour Unions voeren een a ct'ieve (rom
munistische propaganda. 

In de eerste helft örganiseerà.e de Sin·Ming·:a:ui de ar
beiders te Soerabaia. -en Semarahg, waarin Njo Beng Hout,. de 
communistische hoofdredacteur van het te Batavia verschij
nend dagblad, de :i.~-~eng Po", een werkzaam àandeel scüijnt te 
hebben gehad. · · 

In het algemeen de Indonesische onafhanlcelijkheid.sbewa
ging steunend, zo hebben de zijdens de republiek tegen Chi
nezen bedrevend.aden van terreur wel enige verwijdering te
weeggebracht en raadde de Sin llling Hui OeiJl.~ de stakers te 
:3ili ton aan, vveer aan het v~erk te gaan. Daarvoor had zij, 
:volkomen in overeenstelilluing met de Sobsi; · ë;eduren~e r;l8anden 
de staldng àldaar gepropageerd. · · 

Het contact tussen de Chinese en Indonesische communis
ten blijkt ook- ttit de· thàns 'beschikbaar komende gegevens uit 
kortelings door.on.bezette gebieden. De c-ursussen aan het 

- I'IÏarx House (zie Hefis'-publicatie No. 60) i blijken· thans n.l. 
ook gevolgd te zijn door Chinezen, dte·daarna: weer als pro
pagandist onder de jongeren van hun -plaats ·'Van herkbmst op-
traden. · · 

Het is vvel duidelijk, dat de Chinese commun~stische be
weging ·hier ·te lande ,parall·el loopt aart :de tegenstellingen 
tussen de Luo }lin Tang en de oornniuni sten in ·chi'na zel've. De 
.ongeldig verklaring van de Dem.ocrätio ·League ·bi China 1n 
verband met haar openlijke aansluiti;ng bij de· communisten 
zal zeker de t agenstelling tussen de Luo IV!in Tang-groep en 
de links georienteerde Chinese groepen h.t.l. verscherpen. 

:. ~ ' . 
'. · .. ··-·· 

Aanwijzingen in deze richting zijri reeds- aarivvezig. Zo 
meldt de .. te Batavia verschijnende 1'S-eng Hwa Pao 11 in haar_ 
numruer van 11 November 194'?, dat de Feêieratie van Ohines-~ 
Jeugdorganisatie,s. ·t.e Cheribon bij een manifest een hevige 
aan:val heeft gedaan op ële ;'anti-conununistische razzia, tiwel-

.· .. :. 
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ke aan:tJevolen vvorelt door de plaatselijKe Lub Iün Tang. De. jon
gelui menen, dat een d ergeli jlce be\;eging 11 vernie\;igend zou 
zijn voor cle solidariteit in de Chinese gemeenschap 11 , 

In het ~anifest wordt voorts nog ~erklaard, dat de over
zeese Chinezen zeker kunnen zijn van een b ehoorlij.Ke behan-
<ieling en eerbiediging Vdn leven en bezit 11 • · 

Voorts wordt· gewag gemaakt van het mislukken van de an
ti-communistische beweging te Batavià en de hoop uitgespro
ken,dat de Chinese gemeenschap zich niet zal laten ;;lijm~nli, 

Ook d:e recent-e mededeling van de Sin :rv.ïing H\li, dat de 
werlmemersefdeling van deze vereniging voortaan op zichzel
ve zal staan1 wijst wellicht op de spanriingen tussen huo 
l\1in Tang-groep en de linkse elementen. 

Bij de behandeling van de internat.ionale communistische 
contacten tussen de Indonesische co.mmunîsten en hun geest
verwanten elders zal nog gelegenheid-zijn op de rol welke 
de Chinezen hierbij spelen teru5 te komen. 

intc>rnationale- aspect van het communisme in Indonesie. 

_ eeds meerdere malen i"ierd er op gewezen, dat de leiding van 
de communistische beweging in Inc'tonesie de onafhankelijk
heidss'l;rijd slechts als middel tot verweze.rtlijking van de 
sociale revolutie beschouwt, een sociale revolutie, welke 
-als onderdeel beschouvvd wordt vän de vvereldrevolutie, 

•· 

\1erd, vooral in den beginne·, getracht de aandacht v~;m het 
buitenland on tactische redenen af te leiden, naar bin-
nen liet en laat men !Laar al te vaal;.: !il6!"ké.ti 1 dat de On&fhan
kelijkheid en een'eventueel met de Nederlanders te berei
kén accoord slechts als adempauze in de sociale revolutie 
vvördt opgevat. 

Op een der eerste Sê.jap--Eiri-conferenties'te Djokja 
wijst ; .. lL. in er op, dat na de tekening van de b&sisovereen
lcomst, de krachten geconcentreerd kunnen worden voor de ver
wez:erllijking van de· opbouw en .de strijd. Alles' wat men in · 
husland vindt, kan n.t.l. niet klakkeloos na g~volgd worden, 
doch behoeft aanpassing aan godsdienst, zeden en cultuur. 

Ter gelegenheid van de l Mei vier,ing roept de P.I~.I. 
de t:.rbeiders via de radio toe, d&t een Indonesische maat-· 
schappij moet ontstaan, waarin voor kapitalisme geen plaats 
meer is, en de revolutie nog steeds zal voortdUÎ'en, totdat 
zulks bereikt is. · 

In 6. ezelfde maand wijst de Radio Gelora Pemoeda er op, 
dat de oude kapi ta1istische wereld moet plaats maken voor 
een nieuwe socialistische. Tevens v10rdt hierbij· geconsta
teerd, dat de k~pitalist~n zich ten~evolge van de wereld
oorlog niet meer zullen kunnen verenigen, omdat de wereld 
steeds hoger lonen vraagt~ 
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Gp het van 15 tot 16 ~ei 1947 te ~alang gehoudenSobsi
aongres, kli;affi duidelijk het internationaal kerakter van 
deze. cotn.trnmistisch georienteerde arbeiders-federatie tot-: 
uiting en c"Lrongen notoire buitenland$e communisten, •welke 

·· op het congrès aanv~ezig waren, op een krachtige houd:ing 
·· >tegen hèt imperialisme aail. 

De voorzitter vsn het co~gresi 3etijadji~~ weB5 er uit
·drulcl~elijlc op, dc::.t nationcilisme en internat:iional'isme.·niet 
·van ëll;:aar gescheiden moesten· worden. Het best komt het ka
rakier vin ~it congres ~ellicht tot uitdrukking in de,door 
de tweede secretaris van è,e J'edera:tie van Australische 
Havenarbeiders te S~rdney, T. Hoach, gesproken woord.en. Hij 
weeS<''êr.· de vergaderden op, d .. tt. d,e .Jn.er·ilcaans.e. imperia:lis
tische politie};: de -vierelè. wilde v~eroveren en. de :Sobsi dus 
op haar hoede moest· zijn. Volge'ns ·heia wilden de U.S.J:... de 
vvereld doen geloven, dat zij de Soy jet-Un·ie wilde aanvallen, 
doch dit we:s slechts· èeil ·rQOké)orêiijn om óe eigerr. greep 
naar de v,erelcl.heerscha)pij te vërbergen, rlij, rieJJ· op ·er 
nau~vlettend O) toe te zien.; dat een inv.;J.sie van In<ionesie 
door 1 ... ü1el•ikaans· i~apitaal VOOrlcomen ZOU V'IOrden, aangezien dit 
kapitaal het oog op In~onesie gevestigd had. 

Op genoemd. cone;res \'<erG: tevens besloten zich aan te slui
ten bij de :.orld :é'edcration of Trade Unions, op well:~e aan
sluiting in paragraaf ~C no::; z<::ll v•ord.en teru&~elw~~e}l•:.:·: 

,· '" ... 

Begin Juni 194~· houdt b.lLn.in te ·solo een beschouvürig 
over de internationale si tu&tie en viij st er o.;p, dat het soci
alistisch front thans veel sterte-r is dan h·et kapi.ti!d..tsti-

.. sche. De inc>ènstortine:, van llet kápftalis.rue en ililperia.J.isme 
is reeds e·en :feit. Lè positie van II1P.onesi.e k:an niet. van het 
wereldproces §;escheiden worëi.en en de Inó.onesi:s·c11e:: ;r.tevolutie 
is, evenals de revoluties in andere Oosterse landen, een 
deel vun de 1-vereldrevolutie. r. 

. - j 

Een in Juni 1947 in handen g,evallen ntanif.est .van (Je Sa.;. 
jap L.iri, reeds.. op;esteld in December 194$., verKlaa·:r.t.,~ dat 

·ook na dè 'qeeinà.iging van de t;v.;eed.e w~reldoorlog.d·e i.m:;:>e:ria ... 
list is che en kapitalistische ffié\ chten nog steeds een bedrei
t,ing vc.n de ïJereldvrede vormen. De socialistische en progres
sieve krachten in de hele wereld met· de Sovjet-Unie c:ls voor
gan~~te~ bestrijden deze'ma6hten· echter. Het Indobasische le
ger moet democratisch en anti-irüperialistisch worden' opgevoed 
en r:(e staatsregering én ·haar macl1tsmiddelen moeten uit re-
volutionnaire p~rsonen bestaan. , , 

De nauvv met de: continunisten gelieerde Partal Sosialis. 
zegt in huar 1 l-;iei-vlugschrift van 1947, da1t .de huidige .maat
s·chapj:li j vervangen moet vvorden door een sociaal stels1el ge
decreteerd· door de dictc.tuur van het proletariaat .• De Hepu
bliek Indonesia is door haar st-rijd. :tegen het kapd:t,alisme en 
·fn1perialiSüle stevig verbonden Iilet de inter_ilG:tionp_le ar.bei
clers. I11en moet niet schromen, voorlof?ifi. een compromis met 
de bourgeoisie te sluiten. lien moet als reul-politici .zijn 
stappen kunnen berekenen -en. de tijd.somsta.nd.ig'heden in rel<e-

·- ning _brengen. De. houding êier sociaüsten iS· gebaseerd• O.P 
~'e berelcening, d<:lt de sociale "l"eVOlUtie !Üet inee.ns Verwe
.zenlijl:_t leun 1/oiorden, ö.·och deL t zulk"s in fasen moet .§eschie
den. ·Het vlugschrift einà.igt met ü.e ·hoorden: ·lii,1le.t. een vol
;:naakt de!.tlocr&tisc~_e, onafhanl{elijl<e, Indonesische staa:t op 
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weg naar een socialistische wereldorde 1 11:Sr moge hier op 
gewezen v.ord.en, dat het peginsel-programma van de Partai 
Sosialis weinig van dat der communisten verschilt en bij 
de oprichting slechts om tactische redenen er niet toe 
werd overgegaan, de 'partij instede van P .. rtai Sosialis de 

· naam van Communistische Partij te geven. 

In hèt in paragraaf VII behandelde :pamflet van de P.K.I. 
van 4 Juli l94?_werd er reeds op gewezen, dat volgens haar 
zelve de positie van de J?.K.I. in het kabinet een belnngrij
ke en internationale beteleenis heeft, Vi ellce revolutionnaire 
krachten lcan aantrekleen en· steunen, de· nätiona,le. revolutie 
v~rstevigen in ~aar voortschrijden en de sy~pathie en steun 
verwerven van de prosressieve groepen op c:~e gehele wereld. 

Een duidelijk bewijs voor ö.e internationale instelling 
van hot communisme h~t.l. is vooral ook de aan het slot 
van paragraaf I behandelde te Salatiga aangetroffen in
structie van de P .K. I., \vaarvan herlezing in dit verband 
moge worden aanbevol.en, 

26 September Viordt aan alle radio-ststions van de repu
bliek een in het Sovjet-orgaan "Izvestian geplsatst artikel 
ter braadcasting gegeven, zodat de bevolking overal kon 
horen: 

"\;aarom wenst de Nederlandse }legering zich niet te schik
ken naar de Veiligheidsraad? 

Voelt dit land zich zo sterk, dct zij deze organisatie 
kan negeren? 

Het antwoord op deze vrasg is: 

De Nederlanders d'l!-rveri de belangen van het Indonesische 
. volk voortdurend te schs.den, omdat zij machtige beschermers 
hebben. Toen de Veiligheidsraad met de discussie over de 
vooritellen,ven India en·~ustralie begon, daden de Verenigde 
Staten een aanbod van goede diensten om als bemiddelaar in 
het Indonesische geschil op te treden, 

Ofschoon er een andere oplossing is, die in overeenstem
ming is met ,de beginselen van de u.n.o., d.w.z• ·om een com
missie van vertegenwoordigers van de leden van de Veilig
heidsraad· in te stellen, bleven de Ver~nigde Staten er op 
aandringen om als bemiddelaar op te treden. 

De ·vertegenwoordigers van de Verenigde Sta:ten deden in 
de eerste plaats a:j,les \vat in hun vermoe;en was om een.oplos
sing van het Indonesische vraagstuk te voorlc01nen. In ä.e twee
cie plaats deden zij alles oru de Nederlandse Regering te doen 
begrijpen, dat deze in haar oorlog tegen de Indonesische Re
publiel\: geheel .en al op ~·i.llierilcaanse steun kon rekenen. 

De aangeboden goede dienste.n, omschreven met schone woor
den als verdediging van de vrijheidsrechten eh democratie 
der volkeren, deden de Nederlandde kolonisator stijven in 
zijn houding om dE.. vrijheidsbeweging van het Indonesische 
volle te onderdrukken." 
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In een der joJ;J.sste nUIJwers ve.n de 11 Bintang M.erah 17 (i.-wde 
Ster), het officiel~ or~aan van de P~~.I. wordt geconclu
deerd:. 

;~Het i:S voor ons dui,delijk, d::.:t d.e Verenigde Staten zich 
met de aide-memoire van het State D\3pai'trhènt van 28 Juni 
1947 in een huishoudelijke Indonesische aang'elegenheid men
gen. ~eze op~lokpolitiek heeft.men reeds toegepast t~o.v. 

·Griekenland en Turl~ije en ths.ns ui tgéstrekt, tot. InO.onesie. 
ije~ is voor ons'dUidelijk, dat 'de republiek. I~dobesia ~ich 
thans. ;Ln ;feite rechts~r~eks gesteld zièt. tegenOver dEl i.u:.,e

-'"" ·roi·katt.&&ê-··®J:la-r ... -Be .-,., .èrikaanse i11filtrat~e în . .i.:7.ie· gaàt l1oe 
lah.:O, è r. · hoe dieper • In · ·fnd:±a:.- -prö·b-e e·rt'"·:'>:t'ltet'f~~':Ein~e·i-se~: ·in

..... ·vlo~d- -ii-e,;;..;V.e-Ti"l:i-6-irig-en; ~elijl~ §,eschiedde ~n c;:,_iná ~n Jç":,Jan. 
p .! • • : .. ·-·· . . '·• ·. . .. · 

•• > •'"-• _ ...... ••'·•·~· ... ·-> ·~----~·-·-~· -.~ .. ~--: .. ~· o•H•••O ··- ~ o ,.., -~-.0--<,->. ····-·-- ,, 4 "~ ... ho,Oo ••''' ·- •• ~-~ .. "-• •'• --~- -.-... ;"o•<l,o'Ó'''~''"-•'•,.;;. '• J 

Voor de opbouw v,_m ons land .lmnnen wij. dollars gebrui
ken, doch dit ~oèt niet zo ver gaan~ d.Ät d~ .dbllars.ons op
slokken. Ihdónèsie is het enige làná. Wöar;mé·n not:, riiet zo
veel voedsèl tekort 'komt. In 6.e ·;u-u.eribianse ·aide-memohe is 
Ino.onesia 'een economische f:JCtor in de Yvereldst&bilisatie 
genoe.od. Indien er dus onrust is iri Indorissia, betekent· dit 
onrust in de ;imperialistiscl;le .vvereld en uit ë:.ie onrust in 
de iûlperialistische -~;ereld komt b,et c;ommuriism.e, da,t de impe-
rialistische vesting verz•vakt. · 

hij hebben ~~erika nodiG ten behoeve van de opbouw~ doch 
.'..cu.eril;:a heeft ons lileer noà.ig. ZoiJ.der ons.zal de imperialis
'tische wereld sneller een crisi~ nadeien en.zal dè wereld
econor,'-ie meer ver\,a:cêt rat:en. Dàaroril moetaxi wij· een politiek 
volt;en, waaruit blijlet, éi at wij onze éig9n waarde l~ennen. >Ü j 
moeten ons niet goedlwop'verkope.ri.'; · ·· 

Herhaaldelijk komt de internationale inSlag te voor
schijn, zowel in de doo~ de P.~.I. voorgest~no politiek als 
in de door haar gevoerde propaganda. Een en ander is1 volko
men in ov~reensteinrüinG met G.e C.estijds door lUimin met be
trelckinG tot O.e overeenl:omst 'v2:h Lingga Dj a ti ged&ne uit- · 
spraak; dat de Nederlandse Kro~:m vanv1ege het gro(i)t"7kq.p;i.taal, 
dat achter deze'Overeenkömst staat, niet in d.en Haag,of J •. m
sterda.m zetelt, doch in Londen of. \iaslürigton;' welke ,-iülperia-
listische kroon uiteindelijk zal instorten. · · · 

;:In afvvach ting ·van de de1~de vvereldoorlog, lri \vèz~n een 
wereldrevolutie'',··· a ldCc.s c-:.e · Bintarig, J'.,~e.r.ah ·in J;w.àr ,nü,mmeJ;' van 
17 Juni l 94:7, r•li10et n1e1J. echter :hié~ .: in Indones ie, niét: stil 
zitten. De neiging om op deze §rot;e· strij~ te wichten, ·moet 
zo krachtig mogelijk bestreélen~wrden. ~:r· moet' niet t;ewacht 
vvorden, doch voortdur.e.p.d moet :<o;or~(;ln E.angE:j:val1!3n" o:p,d;ut de 
revolutionnaire geest niet Elfnee.ült" •. · · · · .. , .: 

October 1947 neemt het dagbl~d r;Eerdekair C:.e teg~nstelling 
f•usland-c:.iüerü:a in beschouwing en tekent hierbij aan, êlat 
slechts die stromirig succes zal. boeken, die de'sood0ill en 
d.e horten der ~ziatische.volkeren zal vero~eren. Engeland 
en ~ .. merilca. moeten G.it voor ogen houden in hun rivaliteit 
te§,en het communisme! · · · · 

11 'l'ot dusver steült hun bèstrijding van het .cGmrnunisme ons 
helemaal niet tevreCen en betekent de door .t>.m.erika gevoerde 
poli tielc zelfs een hinderpaal voor het Indonesische volk om 

. zijn vrijheiQ. te verl~rijc,en'', aldus ilet blüd. 
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Het is oni:'"iskenbo.lar, dat naast de grondidee van de Indo
nesische revolutie als onderdeel van de socialistische 
werelö.-:cevolutie, de communisten politiel\: op de Sovjet zijn 
georienteerd en slechts tactische redenen hen er van weer
houden hier al te duidelijt voor uit te lcomen. Nien heeft nu 
eenmaal kapitaal noëlig .en een al te spoedige volledige kleur
bet;:enning zou te :)waarlijk kunnen blijken. 

Doch ook in regE-ringskringen nadert men dit standpunt 
soLls op bedenkelij te vvij ze. Liedio ]februari 1947 roept· de 
vice-president ven è,e re_publiel..: Indonesia, ~.ioh. Hatta-,. de 
arbeidei·s op een landbom;congres toe, dai;i het arbeidèrsvraag
stul~ niet zou worden opgelost door het enkel en alleen be
reil~en van de staatlc ... .nclige vrijheiö.. De strijd zou steeds 
voortduren en deel ui tmal.:en van de strijd. tussen arbeiders 
en kapitalisten in de inter~ationalo wereld. Voordat het in
ternationale kapitaal geheel was uitgeroeid, zou men immers, 
al mocht er dan ook staatkund.ige oncfhankèlijkheid bestaan, 
de economische vrijheid nog niet bereikt hebben. 

Bij de behandelins van te internationale contacten(para
gra&f ~cr) zal gelegenheid zijn .het internationaal karakter 
van het communisme in Indonesie nog nader te belichten. 

XI. 

De ~nternationale contacten. 

Bleelc uit het tot nu toe behandelde meerdere malen de in
ternationale instelling van het communisme in Indones ie, voor
al ook in de concordantie van de frontverandering van de P.L.I. 
met de toeneL.ende verwijdering tussen _:..mer·il~a en B.usland,de 
verwachting, dat in cl i t opzicht internationale contacten be
staan wordt volleomen bewaarheid. 

\,at Eoskou zeJve betreft, zo bestaat het hoofdkvvartier der 
IIIde Ihternation8.le uit een aantal depurtementen en hulpdien
sten, van welke de 1'L:astern Poli tic al Department H de hoogste 
instantie schijnt te zijn. Dit ö.epartement is belast me·t de 
communistische infiltratie van Azie en daErmede van Indonesie. 
Aan het hoofd ervèln staat Güen Sau U alias tong l1ün. 

lmnt:; lliin zou officieel de vertegemvoord·iger zijn van de 
communistische partij in Noord-China, foutievelijk meestal 
lvianchurije genoemd, d.och bij de Chil1ezen zelve de l'Joordeli jke 
Provincie geheten. 

Tevens zou hij het hoofd zijn van de Chong :i~oeng Choe Yang 
Che Sin Oie (Central :Sxecutive Committee). 

Vast staat dc.t Stalin tot nu toe voor het be;,,erl\:en van de 
.Aziatische ID.assa' s zo goed Eils geen gebrUik van Hus'sische on
derdanen heeft ger.1aal~t, doch vriJwe.l alles overliet aan Chi
nezen._ Door hun verspreiding over geheel A.zie en hun belan
grijke economische r.o.l in de ge:1ele Aziatische samenleving 
v&lt de conuaunistisclle dctiviteit mip.der op, dan dat Rus
sische staatsburgers voor dit doel gebruikt zouden worden. 
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Vi:ilf _20 -26 Septewber 1946 vierd te: Dairen de H ) .. si ah CQmrnuni st 
·.International Conference 11 gehouden, waarbij gedèlege;e;eclen van 

· ' China ,f~orea, Ja pan, Indo-China ,Siam,r.dalak1;:a:, India en Indones ie 
' aa~11ve z·ig war en. · · 

Op. de' confei·entie, onG. er leiding en op kosten van Loskou 
door qe Chinese ·Communistische Partij bijeengeroepen, \.;érd o .ru.. 
het volgenä.e besj?roten. 

1. Oprichting van een ~.zio.tisch orgaan tot alge.t'üeen 'oestu\ll'. 
2. Vorming van een •. ziatisch comumnistisch front~ · ·· 
3 .• ·De. c;ezarüenhjke ;.;..ziatisch stri·jd tot 'oevrijding v ... n _Euro

pesé en ~ ... merilcaanse kolonien in ~.zie. · 
4. Hç.t opv<eKl>:en tot ilet oi"ganiseren vo.n stakingf;lri en het 

opvoeren van corrununistische agitatie bij 'de comruunisti
sche be't•;egingen in de u.s .. \.. en ih :e;uropa ten behoeve 
van Ql e betreffende: lcolonien of overzeese gebiedsdelen. 

1' ' '. •• 

Aanwijzingen, d.at Indonesie tot m:i· toe ·~ewerkt werd d.oor 
rechtstreeks vanuit koskou afkobilltige Chinezen of rtussen 
zijn niet aamvezie;;. Nóór het schijnt h~d Indonesie· tcit voor 
1947 niet de directe balangstelling'vnn de Eastern Politi
cal Departr11ent, do·ch duiclelijl<:: blijl~t, dat'm.en thLns in ll.os
kou m.ede in verband r.1et het inte:cnationaal aspect, het\velk 
de Indonesische lniestie thans Gekregen heeft, een· meer direc
te belangstelling aan de dag gaat leggen. De vraag rijst of 
en in boeverre 6e recente plaatsinG van ~en eigen Tass-cor
respondent in Indonesie, Georgi ~·.frin, ten deze een kent,ering 
betekent. In ell~ &,evé:.l zendt .laa..t.s.tgeno.emd..e than,s,,Q.agelijks 
zijn berichten ncar 1 .• oslmu o.oor de aether. 

Alimin, de eigenlijke motor v2n de Partai Lommoenis Ino.o
nesia, is ong:etvüjfeld een directe schal~el 'tussen LoBkou en 
I·ndonesie. r:~elijl<: bekend bracht bij jc.ren in i·~~oskou door en 
werd da2.r vOlleê.·ig €;etr1Ünd. Daarbi:j geniet hiJ 'het volledig 
vertrom,en ven de 3ov j et.:..a utori tei ten en :t'adio-Loskou rele
veert bij her.ilaling zijn naam. =:;r zijn zelfs, zij het ook nog 
niet nc.der bevestigde, c:;anwi jzingen aam1ezig, da. t Alimin zich 
binnen afzienbare tijd néi<.:r I:.oskou zal,., 'beg.even· eh z\.lll~s, p1et 
goedvinden van President Soekarno· om zich van de morEüe' en 
materiele steun van de Sov Jit-:ttEhubliel;: ten beho'ev"e van de 
republiek Indonesia te verzeker~~. · · ·• 

Een ender direct contact wordt verliloe·ffelijh: ~à6o·r O.e- 'uit 
de voor-:-oorlogse j .... ren betende In6.onesisohe co!ili.tlunist Se
.nmoen (Sema Yu.ÏJ.·' oliás ~;.li Ltrirn) ge'iibrnÎd. · 'Vie.s ill!=7l'l. ga het ein
d'e van de tweeà.e \;ereldbo-rlog zijn sp8.0r bi-j:s'te-i'' '.pBCÏL:_t hij 

·in 1945 door de Britten 'àan ëie SoV'j-è•t .... a'utoritei'tieii>1vi:(s''-qit-
6eleverd 1 sedert dien \.Brd hij als docent· g·esignàJ.'èer.d aan 
de ?oli tieke Uni vers i te i t te 1:oskou, welke uni versite i t · 
speciaal bE.ste1ad is voor de opleiding van personeel, dat de 
comimnistische ·a ct i 'Vi te i t bui teh h.uslancJ. moêt leid'en. · 

N'iet onverraeld mag· blijcven, d-cit in Ootober 1947 een Rus-
: sische hanà.eJ,~vert~senwo?rdiger_ ·; vve!ke zibh. eni9e tljët :on~ er 
'de ·naaw va:n rT2cola2 PlaVln te &ingapore ophleld'~m(3rkwaardl
:ge:r·vüjze vielgedurend..e zijn verblijf aldaa·r een'verh.öèYgde 
'polit.iete activitèit waar t-e ne.tnen) i door Britse autoiritei-
ten het verdere vÉirblfJ'f. in c~e'Ze stad ·werd oiltzeê,d~ Dèze 
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1~us heeft zich na Zl Jn uitwijking nc-,ar 3angkok begeven en 
zou volgens_zijn uitlutirîgen van _plan zijn binnenkort een 
bezoek aan lnclonesie te brengen. Te Singapore had P;L<:vin con
.tact met Indonesie viCJ. Yoesoef Goenta Ali, de vertegemvoor
ó.iger van de republiet: Indbhesia in M:alakka. 

Tussen Iv~oslcou en Indonesie bestaat rechtstreeks radio
cont:.ê:ct via het republikeins· radio-station Delanggoe, .bij de 
opening van >ielk station ö.e é:;edenkwa<:lrdige vworde-n \;erden 

... gesprolcen; dt~t zulles een grote. voorui tg;:;.ng in de revolutie 
betekende. · 

Van deze v~rb~ndingsweg wordt van weerszijden on~etwij-
feld druk gebrU:ik · ge.ulà~kt. Dit blijkt: Q.uideli jk uit. d.e om
standigheid'·· dat i:.linüns redevoeringen veelal enige dagenna
dét zij gehouë:.en zijn, door rt1dio-Loskou tekst.\leel herhaE<ld 
~vorden. Umgekeerc;J. is het zeiter, dat d~ P.K. I. reag:eert O.i:J langs 
deze vieg vanuit Loskou ont:vangen aanvdjzingen. De congruen-
tie tussen Cie uitlütingen van communisten,.h.t.l. en die van 
L\:oskou wij zen op een nauw radio-contact.· . -

Doc~1 ook met het overige buitenland zijn er comamnisti
scbe ~ont~cten te over.· 

Naast ä.G politiete agenten, ag;i tato:r;-en eiLplaa:tselijk,e · 
leiders, die ondergr·onà.S Of O~Jenlijk \ierken, is er ,een g:i:'oot 
aantal middelen wo.arvan Lcoskou zich bedient om èiè communis
tische. invloeden op de J. ... z;iatische maas.a's te vergroten. Een 
grote rol: spelen hiérbi j de pläatSè],ijlce arbeid·ers-órgani
saties·, zo m6gelijk' aangesloten. bij de: horld Faderation of 
Trade Unioris; d'e internationale. jeÛgd.Organisatie(\.orlq. ·:B,ede
re:tion _of Dèmocratic Youthl), de, internationale·.vromtén en 
st;udenten-orgunisa ti e's, hand i:üsli.clJ,aruen,, ra,Çlio-u1tzendingeh, 
penetratie va:n interna,tio'nalë co!ill)}unistisohe lec,tuur eriz. 
enz •. Voor·al de_ \,orld Federation of Tràde Unions speelt hier-

··· ih een ·grote rol· en moge, liiër herinnerd wordBn aan de waar
schuwing van eeh :;:.o bij üitstek' de.skundige als Johh Foster 
Dulles; dat de So'v jet leiders do~hdE;l_ zi_jn de mLvan ó.e torld 
]'edera:tiört of 'l'rade Union$ te ontwil:l~_elèn Oru via deze orga:
nisatie d:e huid.ibe leideridé ·rol ;van. 6.~ VJèste:tse q.èmoc:r,atié-n 
in de U.N:~O. over 'te h~:?Hen (;;tifen - June_3, 1946) •· l11én zou 
hier de -Horlà. FeG.eratiört of DeLJ.oáatip Youth aan t:oe kunnen 
voegen. 

Het schijnt,'óE\t d,e o.or!llilWiistische Ql:gq:niB'ati~ van :z~o.
Azie raomen!tèél in een stél.diurn van reoJ;>.ga,nis&tie ver-l<:eet-t. 
{Conf'erehtie van Dairen, _opriqhting van .een So:V jët . ..;cJubassade 
te l3angtok Emz •). Vanda~r ä.a t. het nièt I(lQge.lijl} is' thans het 
o·t3nt:rale :plint vari 1laLr acti :Vitei t Get zelcerheid a'an ·te g_e
·ven. 

\ erd voor de oorlog Shanghó.i ë.oor een aa,ntal Enti!,elsel 
~ 1\;J.erikaanse, Fr<:,nse en 1\feder:Land::Je e~pe;rts als· o.entraai ptmt 
:, van: communistisèhé a·ctivitei't génoe.w.ci, . thans lop.en. de, ziens-
I v;ij zen ~lie:toü1trent ui tee]+ e.P \iOÏ'G..en Horig)wng_, ..:~..moi, =~ànoi; Sin
I · gaporl$ en Bnnglwk o.ffi: betirtbil a1's zodanig genoemd. 1 .• en is het 

er echter over eens, dat Bangkok of een pladts in de omgeving 
hiervan binnenkort het centri:.le lmooppunt van dit gebied zal 
worden. (zie hieron~er). 
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Voor wat Indonesie .rn het: ·algemeen e·~ Su.matra iri~ l~et; bij
zo-nder· b-etreft :zi:jn tot· dusverre Singp.;poJ::e: eh Hongkong de 
plaatsen, waarmede de ·Indonesische con:ilnunisten het meest in
nige contact hebben. Hoe of S~ng?po,:re en Hçmgkong op haar 
·beurt en langs welke 1veg :weer co.ntéipt hebben me.t Iuoslwu .is 
.sleo.hts oij benadering' te. bepalen,_' ge'zien het feit,·. dflt- 'tn 
gehe'è1 Azie· belangrij'ke politieké .mac,P.tsv~ersch\iivingen heb
ben 'p1áats gehad en de gegevens nog tE'3's'c:haars zi.jn·: om. hier-
uit conclusies te trekl\:en. · · -· · 

-
Hongl,\:ong ~chijnt 1 echter in dire.ct contilot :me't )y1o~k.O}l te 

~taan; waarschijnlijk langs r·adio·g'fafiS.<?he weg. - -

Nam Yen.:..an: tot N.iaart·· 194'7 met betrekking 'tpt ~-;.zle de.- po
s Hie in -liàn~ wat· Prà.ag iroor ~ Eur·opa is; narilel'ijk he_t belang
rijkste bui ten het e'i.gE;Jnli jke S'ov jet-gebied geleg.en. QOffi1IlU-

.. nistisch c·entrum, ·na <;ié va1 van deze stad, welke nU ond,er con
trole van de Kuo l'ain Tang staat, is het niet bekend·, v~èlke 
plaats haar als zodanig vervangt. De laatste berichten spre
ken van C~ia ~oe.Se. Zolang echter de front~ij~ tus~ep het 

· C'Ortuuunistisch èhina' en het China vah~Tsjang Kaî'Cl).~k Ïli€lt 
gestabiliseerd is, bestaat de mogeiijkheià., <lat het'corrui:J.unis
tischhoofdkwartier zich vooralsnog bij voortduring_zal ver
plaatsen; ·hetgeen de.' éentrale acti'V-itéit wèl niet' tengQede 
zrtl komen •. 

·Ofá'choon door häar nooi'de).ij]{e :·liggüig;'~ermoedel:i.jk.· êm
:gescihiRt voor het lè.ncêrenv8,n,ee.ri comrn\.mi~tischè· à;ct;iè;· is 
na de val 'van Yen..;an,: ~fl~diwostök in belai\gi'ijkh~~d tóêgeno-

. men.' Deze"'plaats is bovendiéti )~.et aangeweze-n 'a,anv~ng~p'lj..nt 
voor de communistische infiltr.át.:Le van J-apan ~n-'-K~rea. Dit is 
des te·: be~angrijlcer, OJ!ldát d~- ö~mmU.Uisten in ·.yapi:ul· zeer goed 
geörganiseërd en zee'l:' ~ac t'ief. zijri, nu Zij" O[\der de Am.er.ik,aan
se bezetting de kans"hebhen gekregen hun poE\itiè te,cóilsoli
deren en m:en dierit in cUt opzicht Japan voor de 'toek~mst 
terdege in de ga'ten: te .\J,oudën. ·ongetwi jf,el.di!Ccie döoi;- J§lpan 
reeds gedurende jaren ge_p±;op?gee:rde Groot.;,.Azie.:.:godaèlifë _een 

. danlc_baar aariknopitigs:punt vindend·; maa,kte de' ~aparise .· éö.rrilh';l
nistiScfïe p,artij bekend, 'dat ;de strijd tegen h.e,t. "-~.rriperialis
m:o in· Aziè 11 ·ee:h van 'häar -bêlarigri'jlcStG act.lès .zÓÜ W.órden. Ja
'pan beschikt O'ver de ·nod~ige contaèten in gehÉiöl Az~f-en ·haar 
slogan n.A.zie voor de .Aziatenn is thans ook de slogan van de 
Japanse communisten geworden. Mede met betrekking tot Indo
nGsie is deze lcwestie van evident ,,belang_. D?. Indonesische 

· ·r-ej;l~bliek toch 'ondervindt in Toldó vo]_ledige · ,stè.UJ;l,.vào;r .. 
ee'n niecu,_w .aldaar vers·chij_n,oncl· tijdschrift o,p,der .ëf.ë. r;J.-a~ni. . 
11 Indonës_ia 11,, hetwelk als vo_or;na'Ei.mste· ,do,el -liet bev'órdêrèn 
vah·dc goed'é b-etrekkingen tuSsén Japan ·en Iiid.onesi'~ .propp.-
geer't:. · · ·· · · · · · .- · · · ·· · - · · .- ·, . · 

In. Wladiwostok _Inü,et ,zich thans een, VJ;ij .bel~n~rijke 
politielee schO"ol bevinden, terwijl dez·e 'plaa'ts" D_'ov~h'd;fen b.et 
-u~ tgangs'punt iS. van een r?g~l;rria,tigj'_e R:uss.~.f?:~~e. 's-cp~~)î~·aar~.-

. dl1enst 1 Welke ·vla· :Süanghal ln Hongkong BlllUlgt; doch welke 
· na2lr men verv~acht naar · Bangkok ziü worden doo~ge:trokkerï; Het .. _.· ' 
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sohip dat 6p deze 'lijn is ihge_zef,_ de·. nsmpÜlY-" verv.oert tel
kens· een' groot aan:tal .ttussen, Chinezen ·en a:n9,ere Aziat·en. en 
mèh behoeft er niet a_an 't;;é twij;t'elE:m, da.t, op de-?e _wi;j'Ze de 
nodige corrunU:nistJ.,sche. agi tatören e.n ádsp-irant-agentén naar 
de diverse'centra worden v~rvoerd~ · · . ·' 

Kort geleden· meJ,dde het te Shanghai :ver~cb.Ü.nen?-e blad 
'flTatsjoerw: Yeh Pao 11 , dat afgevaardigden va~ 9;e ,Çhinese, Ko
reaanse, Japanse, _Mongolische, Indiase en :Philippijnse co-!lliD-U
riiétisohe partijen besp~ekihgèri te Wladi~asto~~voeraen en 
besloten tdt het 6prichten·va:n een "Kominform" in.Harbin .. De 
Chinese communistische partij zou contact opgenomen hebben 
met de Russische consul te Hélrbin ten aanz,ien van de torme-

. le -stichting van een hoof'lkant'oor và;h- :d~)i:K,oliiinfo:rm'' te 
· .. flarbin. ·· · ,--- ··-. · 

Shanghai is voor centraal-China het belar;tgrijk:,ste lmoop
punt,' doch blijkbaar geen_ .<lirect'e e.gitàti~-..;bro..r!-· Ill.Eler :voor 
Z. 0. ÄZice. . . ---- - -- ·- .. 

.•• Dit· is op n:~J~ ogepiblik naa~ het scnijn,t': npg .. s te'e4:s Hong
kong._ Rapport-eh:_.wijzeri uit, dateen le'Veï1dig. v.a,-et-vHmt .tus
sen rlonglwng en· de aqti.eve ç_b!jllniJhistische centra 1.1edan., 
Sydney:,· Sifigapore, Bangkqk, 'Hanöi, · r~•Q.nilla en, vvl3.ar~c.):ü-jnli jk 

---via_ de Jäva-Çhina-·Japan~liJft, · Bäta'viïi plaats vindt. _ :rn Ho:ng
k'ong·: wiss·eieir· v.á'a1c de vo:Ll.~dige .·bemannih@;en_ der: ~r~c _~J.L. ~' 
schepen; het\"'elk ui toraard een. Uit$tèl;èen.de kans vo~Ji· CO.IIllilU
riistische infiltratie nnlir J~va_· biedt .• Vimuit Hongkong: 
schijnen ook vel'bindi!lgen t>3 to't>Qn· n(fár Austraïie .e!l de 
Philippijnén, Deze c'ontè.cten Sdhi jhen èchter vooralsnog 
hoofdzakelijk sympathie-contacten te zijn. 

Narigk~ng l{vórdt''thal}s als ·cönW,i.Wii~t:isch celft.rum voor:M:iq
den-era Zuid-Çhinä genderild~ In l.946''scheèn OhJiii,gkihg he~ .. 
leeale knooppünt·:voór.:het 1\:Uo Min Tang, Qhina te zij:n~Hier
was de 11Ming Choe 'Tong Min· Choè Kin Tf!i Piauw Pan Su Choe" 
(Chinese Demoeratic L~~g\le Repres~nt_at.i, ve Office) geves
tigd. -Deze ·Democràtisché ·'t:).gà, öors:P:.rori~eli jk een _-coali t~e
van een aantal ,Kleinere eri gi-otere part.î,je.n va,n li1Jerale .. · 
en ;_~inJtá'e :ric'hting ·{Verg. de tinkè:t-Vletigel op Java!), waar
bij de cornmun_istische beweging zich .aa,nsloot ,, was_ gericht 
tegen dê Kûo Min Tang én -~ra,.q.gzame:rl).ärid gehee:l; _behéer$_t door 
de comm'unisten,· ofschoon a:J,~·zoq.àn;t:g geen c_ónïmu,nistis.c!le . 
partt j. _Deze De!Jfobratische 'Liga lieeft zich. in haar_ ui tl,ct-.. 
tingen thans zo.d:a;nig gecoinpro'mi~tee,rd, dat zij in o_ctobe:J? 
J::947 ·door Ts ja~)(ai Chek Werd v·erbode.n. : _ · · · · ... 

- De Dem.ocrat'i·sc;he Liga ri_eef't .ih ali.e ·z~o:.A;ziätisc-tie lar{-_ 
den haar vertakkingen, Wélkê Vrij mäèhtfg zijn terwijl daar
naast nog dikwijls ef3n of meer co.rn,muriistische partijen in het 
dèsbetit'effende land aanwezig zijn:. OOk in T,ndones~e,m~t name 
in Sl,UD.atra (zie hierbo-venparagraaf VIII), Js de-Democra.ti::
sche ·Liga een v:rij belangr:j..jlw bew~ging, met ei~en vaart. ui·;.. 
gen en propagandisten,· welke vaalt vanuit Chii:ü1: worden uit
gezonden. Karákteristiek is, dat deze uit Chüiezep.· b<?staan-
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de DemocrÇJ.tis.q]f() Liga veel oireree'nkomst v,e,;rtoout met de 
z.g., Linkei:-vteug(H '(11Sajap"-K.fr;L), .oe.n Coi:j.lLt:i,.O: van uitqrst
link~c Ind,Qn6i3isëho 'groopcrihgon met als d_omiri'G.rendû, faè7 
t'or de: Part'ai Kommoenis Indones-fi;J. •.. · Co.alitïesi .ais de hie·r 
bedoelde roepen onwillekeurig d~' -h~i,'irinéri:ng wakker aan 
de door Stalin in 1935 dp·het ?de C.c5ngres Van de 3de In
ternationale aangegeven niemve richtlijnen. Deze hielden 
in :o'm t. a. V • de 'btiite,nlandse politiek v.'oortaarfnaa.r s.a.m.en-

,· >ver,king van ,alle·linkse· groepen te streven ter ,v6rm,i'ng .. 
· van VcJll.k'St:rohten, met als oindà(?èl om, zç:>{],ra .de- aa.'ng-~slo.ton 
,groe;pen~ z.i.ch sterk gohOog voelden, de greep .na(ir d è mach_~ 
.te 'doen. • · · · · ·· 

·Het op. ·Hongkong volgend ~t~tibn is, :..Bangkok Oven buiton 
bosëhouwing la tond, -Singapore, dat steeds gàsten ui:t alle zo 
juist genoemde plaatsen horborgt. 

Het is ccl:it~.r oen foi t, dat do kopstuk~en dor çommun·i.sten 
thans aan h'l.Ûl vcrblijf to Singapore steeds· oen b.ozO.e-k aan 
Bangkok koppelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Töbirig, 
Thamboe, Ta.hir Karin Loebis,!Hadji Djanggoet alias Sabaroe-
-din, alia-s ~~asóerdin Rasool. De bèlungrijkhe_14 van Bangkok 
voor de. nuas'te toekomst. sprin~t èl._es te i:ne~r in het oog door 
!i.e 've'stiging alda~r sind_a M1,1a:rt· -1.947 van. een Sovj.et.:.nmba./3,.. 
•sade.~, B_inne~ort z.al äèze, ambáss'o.df:l oné;e:yeér .• ~.OO man pertJo
ny,el bevatten. Ofschoon· in dit gètal ook chauffeurs, tuin,.. 
lied'en·J bedienglcn, ~nt~~-: .:q;t;jn bégri:3:Pen, eert foJ;,!llic'iabel .aan.,.. 
'tal. '43óY endien' he'ti'bbi{'{J'c;ri' 2000 Rus si sch,e ·llh,c,.iiid R;J_uri;3n" ~ 11koop
liode-ri" · cnz, •. oG.n entree-pcrmi t voor Si~m aQ.!lgè:Vro.ugd .j3e;ngkok 
zou oen c;i.geh radio-tolegr<~fischc vorbiilding' rapt Moskóu··:.b.ob-
bcn·. · · ··· · · .. · · · · . . · , ·. ~.- ,. · . · · 

... 12 September vvo.rd. inBp,ngltok de 1.'South Eas.t .A.siq, Loaguc 11 

opgo:richt door vcrteg0rtwoö.~digcr.s. vor1 Sinip,, ,_y~q:t .:.:rq:a_m, J:ndono
sin, 1'-i~il;luyri on riog . on:k;cle 'a.nderc 0 z~o .A:i\i0 ti4cho gqbicdon.I;Iot 
!}.ocl aózor vcroniginl?;: is i het b,oroikcn _·.van: - . . . . 

' 

Q. dè' onofharuc,olij_khoid .. V_c:tn de. volker€in yçn :z.Ó~Az:i,:e. 
b. ~e bèvordering VC.n dG Wor.E3ldvfede. . . · :,, · 
c. cl~ bèvorderipg yqn~ 5\l!-'~ll. SC?ilth Eo.st A~iq Federati~~-'·'·_;~ 

Bekijkt mort d,ezé. dri.o doe'lst~iiingop.·.~~ dan behoeft men niet 
lo.ng te o.ar,ze;Lqn uit ~i-clli:~ pol:iticko )rö61c dy wind ~ua;i.t) 
Moskou heeft irillnors voor. AziE!f:twéo leuzèn •·élke .. mqt succes 
op de mr::tssa' s :worde'n tocgo];x(s't; On<.:.fn.ntik:GJ..i.jf(hoj_d do:r~'Aziq,
tischo Volkvr.cn71 GIT ;1Ji.ZÎO VOOT de 1\ziio.tpn" . (pUiJ.j:;cn a; en .C), 
terwijl punt b volkomort pc,st,'.1n de gcdnchttng:J.ng der corrimu
~is~ischç ~doplÇ>gic, wscr}?i~. S}O(;l~tS)V?rc~lqy:redo .~ogolijk is 
~nd~cn dq ,gGb:Ol() wereld co~unlstlSCh;.l,s •.• , . . · 

_,.Het schijnt. mede in''dit vcrbcmd,:niÇt _orioÖlö.p~r.ijl,{, dnt de 
Ind.onc8ischo vèrtGge.l).woordigür br .. ~o?([trsönO te. J)qn_gkpl~. is 
gcw(3ost (AntcrD.-bcriëiit ven 24 Nov • .) CI). ·vcr~lÓ.qrdo,' ~c.t hi.j 
'zich binn:onlmrt n<.<1r Indoncsió z~:a bcgovón om dO .betr-ekkin
gen., tussen. In~oncsie ei{ Sii1m met de :tn:cioriosischc :t:?-qgGrip.g te 
b;;:;sprcken. 

.. 
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Allo nondocht verdienen in dit opzicht ook,_ de mededelin
gen vnn oen vertegenwoordiger vec.rr hc·t .Amo.rikc.ansc. "Schrip_ps
Howordn-cop.cern uit BiJngkok, d_Q.t nldonr gf;ipo'ogd .wordt om go
hooJ,. Zuid-Oost-Azio om te vormon totoen ·p:ro-eom.munistisch 
blok. \Tr;llgens deze sÖh:rijve:i:.' trachtcri iti :m.instons eeii half 
deziJil lb.nden .. links .georionteord.e groepen do prod~ct,ló.;.;bron
non on de:milliocncn-masso's vc.n Zuid-O'öst:-.Azio onder do 
invloeds-sfeer vcin Rusland te"brengbn. Het' door dC communis
ton opgestelde ple:n is etn copic ven het Japanse ·"Azle voor 
do Aziatonn. 

·' ..: ~ 

Ofschoor+ vq.n Franse zijde Hanoi .genoemd wo:;rd t ols coirirn.u
nistisch cciJ.trura vpór.Zuiçl-Oost-Azio. 1 zi-jn· hierv;aor, o:l~.tlnns 
v. z. v~ Ind9hesie betreft., g~cm. nö.n;yiJzin~·pn~up..p.:wç;zig~Er ·.i~ 
pract~sch geen, oontc:ct tu~~on Fr{-.ns IIido..-Cluna. en Indones~e. 
Hoogsteii_s ·zou i:nen weér ·kunnen· ~preken vc:~.n. een '1.sympu thio-

·_contootfl.·- ''". · ... _, .... "" .~· 
. :.. · ... 

Thans· volge~ enige directe contnoton tussen Inçlo.nes"ie on 
enkele bui tenlnndse communistii3Phe beweg:i.ngoii •.. 

. . ·.· 

··. '· -In Hongköng. werd. ih, Augu_stus :1946 eon "Qó~'Ä_nj.~t;JSöuth 
. Ens.t AsiaGonfm:encé:flgeliQ-u<len~ ~it:tt :to,r,' Górifèrëri.tio· werd be
handeld is: niet bek~ild.A.T?,st sta~t sl~cn:ts, dat, vanüit· ~i~dan 
zich Miss Liu Yen alias' Lui Li t Iv1in àliàs Lui \1en Oe en ' 
Mr. Yhin Chou Yell alias Teh Beng naar Hongkong begaven om de 
bijeepkomst bij te wonen. D.e in,_Septembe:( j.l. te :O.~iren ge-
houden confe-re,ntie :.w.erd h'i_\:i'i'bov~ri reeds ~ve:i:in~ld... · · · · · 

:. -, ' . . ' . .' . . . ' ~ . .. . 
,. 
· .. . .. , 

Het. is' ·bekend, dat· Chinè se prppagart~t~stè·A· v'eEü vuld ig In
Q..onesie bezoeken. Te Singapol'e ·zijn ver~oede).ijk_aan.knopings
punten të vinden tussen d.e. J:ndone$.ischei :en''Vi$t,.7~~~;~.a .. conimu-; 
nis ten. In. di.t opzic-ht ·verdient het: allEi ·aand;ácht ~ dat -dê· ón
der auspioi.ëxr· Vf!.ll· de!. )'Maläyan Communis-t Party" gevormde, . 

.. z.g. Internationale Brigade, deels naar V:i,ót-:-Nam en dèels: 
naar Sumatl'a werd gestu1J.r{j.,. D.e. comm.unist·>HaB~,.CGing~ (Hoailg_ · 
Quoe Viet) . is belast:.'m~:t· ilè't/.cör;itar;t Hánoi · :(viä. J3Anikok en 
de struits.) Singa:p.orè:• ' · .· · " · · · · .· .• ·. · · 

. ·('• ; ... 

H~t·fioo.:fd der Annamie'tis,c.h~ .Dele.gatié · ii;l _d·~. Yi:Ç·t~Nam. ··· 
volksvé'~:~eg~,mwç};or.dig;Lng~: a ê; }Ç~Mb;$kou ge:t:t;aip~~o:. :J)ran Van .. ·~ 
Gian, ·was .in Maa.r-t 194'7· in Bangkok, terwïLJl' d~ze plaat~. de 
laa.tste'·tijd' ook veelvuldig bezocht vverd _door.·dc Htdo.nesiérs 
Thamboe, Loebis en . .z,. Bokend is, dat .de .coili.tilUni.s't .A:~S.Hara:hap 
in Singapo,rl? &on;t,f.;tct he·.e.ft mG't.YiEJt-Nammojs'-; . ·:: . ·. , · ... · · . 

. ~ .. ' ,; '• 

-~vat S.Jam' zé~~vc botret~) '·fn d} t. Ûtn!i we·r,Cl. vogr .Jie 'QQrl_og 
door· de buk.ende ~ Indoncs·::l.'sche ~ com.muni.st Tan Malak~a een or--··· 
ganisátiegostièh.t, de' Par±: vvolko èon ongos:toordó communis
tische ·äctie t.b.v. :;I:ndonesie kon ontwikkGlcn .. Doz;e :Pari pro-
pageerde toen reeds de 11 Gr,q,o:t-A~ie ... Jdcc'". · · 

1. •. 

'.. :; .: ·~· (.. :· ~ :·. > . · ... 
. ·-
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, _ ,NI:J. \l~.: J~paf:l~e. c~p:i.:\:;.ula ~~!3 wè~:c}~n.·d. c :, ~:i'ÎdQn~si~c~e ,r~mushas 
. ~oor 13g:1 t~:Lt()r~p. ~ederom. b1 Jvong'()tn:~cM~> ui. oe:.r1 Ç?rgéJ.n);l?attc; · 

.. ~än d9ze~f.~~.;&~lfrrJ.,. maa:ç pa .h1ln~ dVa~u.~tio'; ha~·r I1f~~ho~i(t'bht-
1Jrc:;~eJ;l;.~pl}if'i,f~Ztn~opi dP.t. ~;J;Cl:J.> In ?l~fi,l nog Indof8~t9f:S m~-y~: 
oomm.uni st;t.sqfl_e . ~·ankbeelden ophQud~li.i:~De eomm.un:tê13·'·'i'arsa.n·• 'af
korn:Stig ui t~f#aïäya, .;heeft }rr B?:hg~ok~'èen ti.jdia~ 'ke~~e~:r4, 
ma~r 0en .yf;3r~~~O.t:;. ·.~at .h:i j mome!lt'èel'; 8):~ \~'kélp~t'e~g~:.c-'t?P. ~-~X,i 

. Clnn~e.s. vaar,~l:lH~;, vaart .. og de ·rou te •. Sing?-pöre -<Bangkök',;;,·~ong ... 
kong~ · · · , · · ' · · '· · ·· 

'·- 1.: : ..,t ~ .• ~ •. _ 

Een Indonesier, die regelmatig in Iran verschijnt en dan via 
_ stggapore ~eer n~~:r- Suma~-~~-"teru~ê~rt,':· i~ Apdoel ;Raso\:il ~
lias IVio.Q:a.Jnrru:~d .Abi.d,. • Zijn~co·nta.ctthï'.Zow:è:L'•i'rf: Sianr als iri<Su
:matra, · ZiJ',ri ';be.kenÇf ~·,··voîè;B:ÛÊrbe.tréuwbarê:'•iil1i·cht·frrg'E3n zo ui.·.· 
.de.n er 'P.1à.5inen~ b~siàà:n OJ:Jl t'e Bangkok'' een···' 11 Indonésiiih-- In{ór-

. rnà_tü:iri ancC-Intëlligence s·e:óice"' bi): te richten. Eên eh-.·äritl:er 
spreekt èies· te meer, waar sterke aanwijzingen aanwezlg-~i~d.jn, 
dat de communisten in Siam een greep naar de macht willen 
doen~ ... 

Vanuit · Ba~gk~k .:{)~'sta,an c;mmun:b~.tlsê·~~ contä·cte'n m~tL Sin
g~ppr.e, welke_ ·contacten, het laa.tste _jaar geintGn_si veerd W6r
deri. _In .~veg~~nd ·met-'h?t; ~lf,i t',:4~:&~-\~'J.-ng~P,J)i'e'vP.pr I_ndon'ë~fè. 
_een bel~ngr~ Jk · cpiJli11.UnJ.,Stl~:è.t.l coh't;rum,- J.:S_)· _t-uJ.lnn Malal;cka .. en 
S'i:pgaporc iets u.itgebrc_id~r 'Oehand.ei.dt'wó:rde·n·. · : ,.,.,· ... :: · 

.. ~; ~ . _--(:~· ; •. ~L···· ~-._:::_;':;~_, ,· _'!·'· -~ . 

.. ~ . . i ~ i:. . . - ;:_ ': . ' 

:bç ~:ommunistiachè, st~~tni'ngên zowti bnd~r db Indon·ásieri3 
als ondor de C.h.inozÛr"': en-1il:nd"èrt .i>;Ziat'ischE>: bcvdlkingsgr'óe
pen vinden op Malakka haar middelpunt in de ~1alayan Commu
ni~_t,Par,ty! Deze or~~tp.J.s~tJ~ ~JC?~dt_ ilo?fpza~~l~jk }~~le~d Çl.oor 
Ch1:neze'n en ontvang~··'d·ir'ecte ::Ln:at..ruc·tre's vanul.t''lVroskoü\ 
.. .. . ' ~./. c , . . ·: • .. '. '; ~! ·~; _, .· ·~ ~:.::-. ; ~ ..• •.' . . .- ·., :> .:: ·,. j,:: .· .. 

·." · ... D~ · Mal~Yê-!?-; C(Jl11l)lun:i..~t. f~'rt;y.' :o.~:ern.t:, ~$'n~ :$ t(3<rke· po~it'i"é': T.P:_ 
:door haar gr:ó,'te.i.nv-lo~d op ·d:~: t·alrljl.dr1 ·."L'él.bour 1Jrt:;lonà:t',"1n:M:a-

. · 'iak~a.\ , •. · · _ .... ::: :· .. :.:~ : .. · ~-: :x _·'~;i::/· _ :. · .. -·:·~::" . . ê' ·~- l_ Ç'~\ _(i''::~.~ "··pr~" . : ,~ -< 

_ ... yoort;~~·st·~~7lr de_ ~lEit'~J!I;it~::.co:mrp.upi~·;~~.P~~~-y:;:in ... é~:f.!:~a~ë~-.. met•. 
ae comm\J.rust:L.s-ch geor:r.ent·t?erde · 'Malayan Na-t::Lo:p.al;~.st·rParty;.: 
welke· haar hoofdzetel in h:uala Lumpur'J'f{è\Mr:t:: en: onder voor· 
zi ttersçhap s.taat van Dr. :Boerhanpeddin. Deze h_ad reeds vroe
ge: ·-~Si:r,$~,. c.~?:~?et., .m~·t·~,.be,kr~Çte _ ~oinnnihfS'_~-~-~ :a+S ·Tt:d:r ;:Ma'i~k.Ka~ . 
A:L1mn · S~ma:o,en· .en··NHYchta'roetld;t.n (o.l;td .. 'Va0rzJ:tte-r:•·dër· Malàyan 
~a~f9n_~~lst' ~~.+·,trrl."f~ ·.. , ·- ·.u: · "· ·, ::.:C:..:- '·,·.Je,_,·. •,, ........ , . -·· • 

- . . ;'!) ,·_ .-· •. :.. . . .... .. .. '. •. ·, . . : . ..,; ... 

· rie ~!a~ayah i~?t;i9,il~l.i~t ~a~ty t~~:át1t?:';.~ies-tefs<en· iil~1'het' 
bij zondèr fel '8Ji. ti-~i;l'cfè±lB.ta.ds. Zij"' ve:rl'éent: stè'Uri•:aan de· I.n
cdon~~isc,he onafi:anl>:elijkheidsb~vv~_ping .. , .Jie~~:e steup.:: hoo.fdza; 
kel1_Jk be~taat,,,-1]1 ,Pr'O:pag~:noavoc:rü.Jt~.?: · ue.r:w;LJl ~een -har.er püll
t ~eke pror~:ram.[!l~:punten ~ hèt; o_pnQmew•;v"a:n \Mel;L·?kka ~h.':de -rèpü .. 

. bliek Indonesi·è is .• · · ' .... -; · ~ 1:..-.. · •. ' '!, · ·· -· ·· ... _ ,. ,. .... '·!;· · 
' ,r ~•• ! ), 

OÓl( het andere ·qÖch inihè\ei- ~h~1~á;J:l.:griJke domintiril. s·tisch·\'ge
oriontoGrd en op Indonesie gerichte Indonesische veroni-
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glngen ·op het Máleise · schior'oiland is de lV:!alayS.Il. Nationa
list Party teri 'náuvisto gülioord ;''zoals mot· d'e Ind(Yilëi:fia As
sociation, de ·Per sa toean Indorio si a Mordoka, dq Malayarf Soa

·,.men :Assocta>tf:ciil eii -do Inàofl.o'sl!an·•Branch öf tlie S.frtgàp.öro 
Fodoration of Träde Uniöns ~ .· · · ·· ' · •" ··':' '-~~ -· 

·Vo.oft,~ ·st.a~.~ ~~~· ~~ialayan Natio!):alist Party fn ö·op:ta:pt ,p.~t 
de PartaJ: Sosl:al·l.&ep··Sumat-ra, welko 'lantstgcn"9omdc. partiJ 
vurhindingen'· zoekt mqt comhnmidton ën a.rbeidorsb()ndèn vti,rt ' 
MalB:kka· tBr•lritensivoririg 'Van haar strijd op poltti€)~·, ècó.-
nomiseh; soc'io.al?ori' 'militai:r torroin. .· ·. . · ) .. 

· Volgens' een :medodól:i'ilg vnn' oen ·bcstutti:slid :'tlp;r_ Mal.ayb.;n 
Nationali:st' Pexty'·•-a'á~ een 'vertege:riwbo~dig_er·. v~ül:'-"het_ I.ridone•:-

. sis•ch -piers·buréau :Antac!r:a· zou het ·e-evens' in ':de""'·bedoeling lig~ 
gen o:m Obl~:" ih öontàct"ctè -komen niet· aridèré 'Ttldopesis'qfte paf

. ti jerl en' iri- het' hiJzorider bok me.t de 'republikeinse' :r'ege:ri:ng 
van Inèto'iieste • · · · · · ·'' ·· · ·. 

Latere ber'îchten maken melding van ·:tret contact< van de · . 
Malayan Nationalist Party met de van Java ·afJko:instigB öornbiU
nist Soeparto, die kor.t geleden ·j.n Singapore is gearriveerd 
en v.eel Ptop~ga:ndJ~'r-inateri·a,<äl· vän· d'è SajapO:.:Kfri (Linket-:Vleu-
geJilzö'\;l hebberi meegebräcpt."'- ' . ' . 

···omtrent de voorä±· in de :Laatste tijd sterk ver:hobgdb 
communistische è:cti viteit in Malakka en Singapore kart nog· 
het volgende worden gomel~o 

De reeds hierboven in vcrband met zijn. contact m~t.de 
Rus Plavin go:iloemd:e Yoesoef Goenta A:li, zóm :thans t,:t Singa':" 
ï>oro gep-laa:tst zi'jri als .. ·va·rtegB.h\vootdig_èr' van_ MoS~ -'Xarim,d'é 
leid·t:r 'der comrnunistia:chó pàr:f;;ij Op Sumatra'. · 

~ 1 ;- • • • \ 

· Y·.G.i\li -·sc·hiJnt plannèn>tc· h.o'bberi ani' riFtap Sh~ü~h;~li te: · 
vertrekken en cö'i1tc:Ct ·op t'ê1 nëm:eh' inE>t de'' Russtsël16 consul'-'. 
generaal aldaar. Het wachten zou slechts zijn op een mandaat 
van de Indonesische vice-president, Moh.Hatta (sicl) ... cie gouver
neurHasan·en àe commtini'stNäthan uit·Fortde.Kdck.Voorts 
zóu.· hij de republikeinse· regèr1ng ver1Zocht ·h'eibb·~~ om_ goud· en 
kini,nepoeder' gereed te houd.~n äl.s ruil.:àiateriaai' voor de~ d·óór 
Rüslan~ te levërer1 wap'~:ns.~· : · .. ·. · 

. Ten.siotte' .verdient iiog; verme1dihg ~et bezoel;: aan: Sing~~
pore· k·prt geleden ·v!3.n ~e co~imH>'t. BoéJöeng. Sal~eh,' leider· van 
de afdeling ar.bei~-e::s,e;.angel(3~è11hedeh. v~n: liè~. ?rg'án~sat.fe
bureau van·de l?arta~ Kömmo·em .. s Indonesl.a op -Java· en ... al·s· zo ... 
àartfi' de 'geëste·lijk~· vader en a'UC<ter._;Înt'ol'lectûai'is ·'Îfan do~ 
Sobs;i: • In d·è' korte· tijd dat h2:j a-ldaar -verto·et.~é~ traÇl. hiJ' in 
contac·t ·ill:èt 'de lei·d-ers ·de:r lv.alay~.p. Oomm:imist Party· en Mr o · 
R. Oetoyo· en·;ènkéwlEi an'del'B- prominente •pciliti·ekei ·leiders o • 

. Omstreek~ eind September 1947 keerde Boejoeng Saleh op 
verzoek van Moh. l!atta (sicH nanr:Sumä'tra terug. Hij zou ech
ter plannen koeste:rën ;weder ·spoedig na:a:r 'Sil:ïgapore terug te 
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ke:Ji'.~fl.•;.;~rPY:ll.l~:~· hier er,m int{qil;S;~.€fve, p;r:op&&~p"da _yoq:r. 9.!_E;l.·_9Aa,f- · 
~a.'·.ilk .. er .. X .. ?· ~f.· -~r.·;·Y11d' ~e.~. J.)ld.qfte~~e,rs .. en,.l·.·Mü.l.B:Y:I?; ·'ttl?-.• rV9~:re~~· -.N ... -~ .. a. s-t ;-g;e 
"JJa1.ayan .LtO;®û1,lmst. Party- ageert, •. d;~- st,erlc- ;a.e~st,J:.;3.Q:h g~,or-
ri'é,ny.tf.~i;d.~';_)}~~Sdra\t_o. r,.ea,gu_e.~,~:VI~Ike.]geJ,;:f J~ r~~~:.~g~.ll;l;e,l:9. ~'P-,Ver 
heél MalàKk'a èn Silm.atra .haar ver;t-akll;ir;tg~:Ih h,~-e~t. r::;:;. , , .";,. '· 

• •< - •• 

• i I 

:7'.J': B.~_l~pp:,~it~,~l\_~: .~.eriti:-e.?~ .. _ook :·,e~rt,:,!fi~~Q..~·IJJli;!. cli'l:~_2i~ J?iCJ~:GJber 
1~~4:7~·-:C::na~,.~'~lf.-g. lQb;ln .v~I].;/1:~. ~4ai:.a~~p.-;Co,~~l.[S~ ~J&l'i{Y~it.lf~Jt. .• ~' 

. Sf.~g~:r:>:plf~vPflP·;el! .'ex.;n.. V!ilLpe p..affi\1 . ...:if.!È. :Ba t;aYd8f:N.:,8::?;tQ#-i.'-4~iFJfl~a:a.r 
.. A;t;JJ;, l.p'l.~e;er:;~t~\t~n hl.l.l4,e ~va.n _R. Bo,espp:_o;-,:Q<:••·F.:P~,sJ:!:l;l:!llr1,ATQE;À.Sl):. van 
d~ ?nder-voo~zl tter de~. ~.K:. I~ prs .• ,·t~·~~:roe~tq .PBIJ?-P~}'3ml~·:n'i•: ·ke.i'{·~ns 
m1.mster zonaer portefeullle lil het Indoneslsche kabinet. · 
Cl+FlJ:t.g ~ing, Sfi~n '"ZQ).l 1 t;e~ .. :,P·ing?-J?<?;r~" ~f.Ï,eJ+t~~~IJ;}lEf. , pe~P .. :t;~~).,ngen 
. g~:v_q:~B~ h~J:ïö~R: It\eP •· ,a::r '- :r:~-9-JJ.Plsk~;t;p~:e ·~f~!~i§-~g~~Y.PP~.il-.&e.w ,EJ,ïl;r-c 
~a,ar •. )'-'~.r~~ )~ ... .. p~~pY,o ep. IJ1eer )-Jt l?-.t3tè q\L.,~,qgP,~Jl..;"&E!.i1~l!:fRiièiDG~~À' _heb-
R.€33 IJ,~ft;r· .~$}~·. ~:t-r:pdj;}:uJl.t_van :~de ~:rreJ?JJ.b~i~:~~~~.E?:,·J'~.&er;..\ip:_g' e:t .. Q··'fl'~· 
:~:v~ri}\11~ lib~ ~~~o~~~t~%~-ik~~~~~lt f:~~::t>~~~~i'f)i·Î~9 J~-e1!~~~i~-~~ '"-~~.ij-
heid van meningsuiting en handelqn hnd, onder. voorwaarde dnt 
zij _ _re:gJJ.p~ik~.i):J.f'? w~.s-,. d~w.z .. g.cric;ht 11 p.p .<J.o· 1bopit;t:.'ij-d_:i,:ng.- yo.n 
}lpt,~mperJ...al;t.Sfi:l,.e.. , . - ,~- ·r, :- :-'::.) ' 1::~ 1 •:_[-~r .,.; . 

,:.~;',~~~-;:-,-·~~~~ ,._:~<~ .. ·.·,·· .. :: .. ~. ~:;·:~.<~ .. ~- -~--;:.:.~ .. ~ --~:· ~-·:,·.>-~1~~-~: .} ~·~:.i1 .• JlL !c.-r·~~---\;~ .. ;,·:;.;;~ .-~:~:-:-.~:.._ 
.. 11 ~~ ~fl~·~,~n\3-.:VJ·a, .zpu"_çJ;qn d()o_:r· C.!J,?-,ng_ ,~l}:t, SJ;'~:P~)f:b·I3'-~Rp-of<::1.-~en ~il'Jn 
gevoerd ovo:r stcunvcrlenlng aan. ,de. nqpubJ:~;1ç~l. j{f:!Ji:Y'Jl:à:il;,, zp;..\f· :, 
zijn ovorocngokomop, dat men· :zou trachten communistische pro
pagan,d?,ë,litç;,ratuu;,.' 0;1,1 ,loctuur. van ,ÇO,IDBlllll;:j,~}>1.scJ1Ji ·qpVf?Gld~un
di,g? \y~~~rQc, ,}~: ~r·oé~ó-·ho~Y:.~.>..i~hoa~_n· v.c.ril-l;i;itt f3:i;p.g5J:P.9J:'P.c JP.·~Ba.~ 
tavla ln te vöo"ron. . .;'.: _ _ ,·;··,\·'! .. :·:· ·:;. _ ., 

.·,.:-\ .. ,,-· ",'''1- .'' •:.· ~.- ~:,~. ·;·-·; __ :·~, I ,· '/ .• ~ '-L~·j ~-... !.... :_:·:,:. - -· 

.. ; ~~»;~.t {s ·:ZI3"f.ë:r '· d,?t f=lef .y;Lq~~-: vp.n co..qnnunJ§r.A~?·9-El·: Pf'P.P?&;;l;n
d~i,}_;~,~:~:Pen:~n~ .'$,~a~:t;§;lf }Jl~~~_st~.::P~?!Jlt.: Porrwtq~Hl;t9-;~;~DP,r 9~nt~9-
ter;. ~et de Phll.~.:P.:P,l:J'll~-9- .z+Jf?'~:.n:J..,€l.f [)e}.\ep,Jl.,:.\~~J:.!Ig.:}.J·P,.;sJr:.aan
WiJZlngen, dat vanuit de·:Phllippijnen per prauw aan subver-
s~~ye ~~:J.;y*r:?:-~~n-+D; ~o,:;-nt30.:-~I.;:. C.:y;L~~:eS.; yvp.pe~~n~A9Pr,' (i{l, P,]:t~lip
PJ.Jins,ç ;:COI!Wl:l;lP.:L~tlfo,Che J'a:;-t:q ~orQ.en ,gel}:;JY5i-r;d:• :::" " · :, ,< ,, . T ... 

:'' ;'f ._ .. :t·. ;· ; .· .. '.'-:) . i 

... '''i. ·:::tY~~~J ~~)-~i~~~: va~;J;nÄJf A~~.&~1'i:~;:~~~.ç,~~~~,t~:~e.:~~~~-r~~!~ 
_i !fep.:~ He,~. s,cÄl!J.r:i,t y+9~w.~p.~ .<l.at_c d,e .. yerbltlèj._~fl~jl.Jlr,n.WS.§l§Ilf.~&~s~p.1f 
.·. :'1P.t· Ip.,diljl .. n.~et> ... öve_r;:,.Ph,ifÎ,.a-.-lgy~n- (}§.Gh.-. vJ.a M..&.@.§l.pi~,t;~p-,,15[~1{·. :• 

cont-act tussen India ên Indonesie. 90J,1 wen:r?N.~.d~<I,'Pr.l:_<il.aj'I,k:j.u;l-:-; 
nen duiQ.en als. een 11 sympathie-contact*. De communistische 
P.9-f[,\\;AJ~~ip.11Jnqi~: f;l,te,u.r;}~ <le. Ip,.d()n,e,si,::;;che .• v~"~;j~;t~s.t;r;J_j;g. 
.me..t Y,VPprd EjliJ.c ~s qH,;ç-.,tf,t ~ _r H};er:-91á, ,j,:ft .. ~e,t.;.@ijf,·.h·9f?~r· a;L~ l(Linlct: 

.~:~ar~~!~~~~f~·~~·~·~.t~~!~.g;~~~·,. ·±.i41~9~~%.9=\~tr~~Ji,~.~·~·!·~.~:ij_.a~ 
a~-11 ,h~,t If.1~~9:I,l~~?~~çh~~·. Yo.lk; ::::wg.ar::ï..n d~. Jnp.~ag~~ .. ~9JAffiunj.§JtiscP,e 
bew.egAp.e;_,zig.g\:P§}?~j.d .Yl.1E;k;;L.e.air't om .Q.e IB~oJl,~~}?CJ)._@ r9:x.-o~~le,r.,s• . 

. te hel:pf:?n\. f.il(J 1;;; f.\tlr:Jc,:ça.ohtep.-, en_lo.~gl? ffl),.t'?; ~ygf?f.J }~FJ),.ke.~ l:l.:~·1:.:: 
ook~ .[{lÇ>ggp.:; zi:jJ:;k,, •· p;i~-_,is ,he,~,:J..ig9. pllçhj; qn: za...l, .. met .e,l-;t,e t k,:J?açl). t 
volvoerd. worden.· 

. · ... <.:. .. : ·_:_ ;r·.~:._ ·-, .. _::· --·.,·.~ _..~~-~~; ~· ... ·:.:' ·· ~~ __ ,. ~l;,!.·:_~.,:-~.::_ .... (~:-· .·~:.:.r.:·'. ···:- _:.4:·~~{/!:î ~~~~~.~--, 

.~., ,New; D~lh~J .s9hi.i.jnj;, i,J.;l mip.Q.g,rfJ•;.qf .Ç'J.GGT.dg;cr.e. PJ.EI':Ye~;d~ S~!.~-9~. 
to br.on ven o. c.t,i v,itGit t.b. v, •. .de. ·commun.l,.s tis.é,no l;low,og.iLngcn-. 

' .. .· .! . . .... . •. .} . • • • .• J. ~-~ - •• •• ~ 
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·-i~i" ,Ö-eyJon ·~n Bi.rma te zijn •. me twee communistische' pa;rtij
- .en i:!l ;Birun.a sc.b.ijnen niet erg belangrijk te z'i'jn :en spelen 
-b-lijkbaar geen van be.ide enigerlei ral in de internat'fon:a-

__ le Z.O. Az:Latisch'e verbindingsS'chalcel. Er .is een 11~- met 
.Sirtgapor,e. · · 

. Ceylon ·was qe:).;angrijker; doch· deze belan€:,rijkhe~d, 'néemt 
.af. 'Qeylon.werd tijdens de: oorlog n.l. bëhalve··vaP,:ü;tt·.ijew 
Delhi _ook 'direc't gevoe·d vanuit Engeland en gez'iert <tre:-e~ f()it 
d(:lt .het eiland: gedurende de oo:d'og de nieest. voqr,~~:tif.gé.~ch,o-. 
ven geallieerde. bevoorradi:ngsbasis aan .het Ihdiséhe·.:..oceaan
front wàs en het gebruikt zou worden àls spri:ngplank voor 
.b.et Brits.e ~Pctober-offensief-1945 tegen de door· 'ie.pa:n be
zette gebied;en- in ~:.0. Azie, is .het duidelijk, 'dat aan het 
einde van de Pacific-oorlog zich op Ceylon een. vrij tnten
siave cornn'lurtistische activiteit had ontwikk.~3ld.~ 

. . _· __ , i .·. ·. .· . 

. Via Ceyl()n werd Indonesie dan ook .Iil:iddels co:m:mûriis:ten 
. ;ln. de Royal Air Force e.n in het ·B.ri tse bezettingsleger be
vve·r~:t gedUrende de ·t.ijd dat-er eJen: Brits be~et·tingsleger
in Ind-onesia.·was. Dit .. c.C)ntact werd .. echte'r in Noveml:ler J!,.946 

· na he.t vert.rek der Britse troepeh uit: Thdonesie ver'brOkën. 
' - .. . .. ,· : 

... <H:êt is echter· n);et-;_óhJD.ogelijk:dat deze~ Vveg Weer WOrdt, 
opgebouwd. Zo werd in October van dit jaart·e·s~ngapor~ de 
"Ind'ià Langkà Steam. N&;vigatiön Co .• , Ltd. "opgericht, welke met 
haat schep~n ~ussen In~onesie,· Indi~·, Ceylon·, ~~J,.akka, Siarn, 
F:r;ans- Ind()-Chlna en Ch1na en .m:ogeliJk Korea. en 'J'a):ian zal · 
.varen .en in de dlr~ctie waarv1:3.n o.m. zi t.t_en ,:e. Veerasenan, 
P_resident, der: $ingap_or~ B:arbou.r La.bour Uriion"@i:;l'_M. Sundara-

·- l,'fiju,. l?re.sid:ent der M~.tëipal Tow.n Cl~ei3.Jising'.Lab_qûr·<Union • 
• '·_ ·•• t . ~ • ; • .- - ~ '-. ~··· t •i- -~---- '-;·:. -.- ••• '/ 

. · D?~e, ffiÄáts:chapp;ij, .'welke zi_ch een .vrij: .b:e.nbp;~-ii;jk aantal 
groter,e en kleinere pas·sagiers-err vrachtschepen 'denkt .aan 
t'e schaffen, zou in de naaste'· toekomst wei eens .ee'n der be

__ langrijkste ·_c()rnmuniçati.e-ltjri.en .v.a.n ·z.o. Azie;,.ku:nrien worden. 

Er: bestaat: een ze5:Jr nauw córr.:tCtot tussen: :Q.e COIDm1hlistetl 
.in ·Austr!Ü~e en .l;l.,un. ){ame;rad~n in Indones i~. Dit conta.ct .... 
werd tijd_ens dq. por,log gelegd. Alvorens de:.!läJH1nner.s. n.a. 

· tijdens hun opmars in de _richtio.g van Aust·rai,i:o- Boven-:-Pi
goel op Ni~ouw-Gui.p,ea bèro_l.kton, 'V•erden: ,all:o pwl1tfcke• goin
t·erneerden, die voor een belangrijk ged·e'elte urt· canimtihis
ten bestonden, naar Australie Overgebracht. 1Ydze- g:roep In
don(3siers kwam in contact .met qe Au~tr:~l.i~ll O'olll)Jluni'st/Par-

: ty en vierd ip.te.p._qie1' o.q.de~:r:i,cll.t in ;~llerlei fY.Il.Cties .en 
. voorbereid_.am.·naafloop-vande oor19g in Indon~sie:aetie:t' 
èip'te' treden; Bekende Australische l;l:o;psttÜè~(?'n ·wer.kt~zi (en 
weJ;ke·n nog steeds) actief m..ede. Jack .ti-enri, d_è- .secr~'taris der 
AustraliE!n COI!ll!).UJ'list Par.ty-:(hE;lm._:\'\!e.rd,_qoqr)ie :f'lifrti·j ere ver-

. Z()ro~tl-8. VEin do ~:trijd :van ,h~t_In(lane'sisQhe volk ópged:ua-. 
gen)_e.J;l G. PGe], (hij . .~schreef ;a11~·:_p91Hi9ko brochures.. on ·pam
fletten t.b.v. do 'Indonesische cbmmUriistGn) zijn zeer· bokon
do ondo'r hen. Do communiFJtiRchc Indoird-siors vonden olka.ar 

1---------------------------------- -----
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uiteindelijk in de vereniging Genkim(Centraal Komite Indo
nesi:a. lv1erdeka·}, •. welks bestuur uit vier man: be.stond, 'allêh 
fellè. en ijvèrige co'rnmunisten. In de tweede helft van· .. l946 
en fn :ae eerste helft van ·194? werdeh praktiséh alle' in
Australie verblijvende Tndonesiers naar Indonesie.terugg;e
voerd op enkelen na, w.o. t.wee der.bestuursleden van Cè'.riRim, 
Slamet én Bèndan, welke niettegenstaande het offiëiele Ne
de_rlandsé' protést öffiÖ'ieel vergunning kregen v'an, d~· Aus~ 
tr~lisohe regering om in Brisbane te blijven. -~,ij Lblê.veri. 
steeds ir'r co'ntact staan inet de republl.ek Indonésià en met 

··de' \n:;rscfiiilande · tndonesische veT,eriigingen .. ih b,èt .b~i tE?ri~ 
land, 'zoals die· te Cairo, New .Delb,i;· L-ivor:pool, N6v\i York:,San 
Franc iàco~ Ain~terdam on Singapore. Th:ans zij.t;t beideJJ, _o'ok op 
Java. terugg6keerd. · · · · 

De Indonesiers in Now South \~ales, '~ueensland en Victoria 
verenigden zich mot de Australische communisten in de .hus-
tralia-Indonesia-As~;Óciation. . ·· .. 

Deze vereniging.stond onder voor:4it'torsÓhap ·van de vurige 
AusttalischG/cöiDJl1Uhist Goddart., lia het vert;tók väh h~t' gros 
dër Indoncsie:rs uit Australie i.s de;,zc .Australid: Indortesra '..../ 
Assóc'iation niet meer belangrijk~ Haar activiteiten zi.)rr 
echter oy.orgep.omen door het op 13 Au~;ustus 1947 gevormde 
"ked'ical Aid fo:r:. Indones ia Orga,riization11 ,: welke otgan.i..~;Jatio 
behalve, d~t zij gólden colloettert, ook actiè'f corrumJ.n,'ï~;Jti- · 

<· se he, pröp:aganQ.a, hÓofdzàkeli'jk m.:q t 'betrclck,ing, tpt IridollQ.pie, 
vor~pr8i~-~> ,' ' ;, . . .· . . . . ··~ . .· - -~ 

. Zowel·. Cenkim als oe Australia Indones,ià AssÓci.aÜon stan
El'en in zee;P nauw cont,aèt me:t de vmterside~worker_s,..:.federa:-. 
tion en de Australiah Seamèh Uniorr, 'welke vakVerenigirigán ver
antwoorde,l,i jk 4ijn voor de ]Jan op Neder,-landse sch!"lpen. en 
àndere ·,traîisportmiddelen. ~elaAgri jke le:i;O..Êü;s van '4-,eze· yak-

- verenigingen bezochten het hierboven in ïrára.gri:l.a;r· III ~e-: 
noemde Soósi-:Congre-s ill; lVIalapg, 6-.m. E. Ro(ich, fi.eà;LeY: E:lD, -Camp-
be 11. · - · · ... '· · · · - - ' ·· 

De. communistische Indonesi.ers uit. Australie •y:ar.~,n .~ege
nen; die 'èlp Java de Sobsï opriQhten,. de alles be;h'eersende • 
federatie vané Î' epublikeiri.së vakverenigingen, 'met heit meQ..é .· .. · 
in parEfgraaf ll:t omschr~vehc'.órrunu:nistisch ka;fakte;r. ~'loet ~oe'
stuur van -d-eze federatie zoekt voortdurencr.' ver:Oindirig ni.:;,t 
alle :lin1m~goo.;i:'icntcsrde' en radicale, v~verenig~·n~c:;.n op ~d:,o 
-g;ehöl.o. v\erol_d, én i,s aangc.sloten bij de .V1örld 'Fç;der:a:ti:on .of 
Trade Unions .: ·· · · · · · · 

•·. • . ·. !.·· ' ;:, 

Van' een werkélijk''corarnuni,shsch contD:ct -met de larfdëri. 
in hèt. !v1idden .. oostE;lJ1 kan' fuén nilet· sr:j?i'ekeh .. De band welk.e de 
.republiek :rrid'ones.:l.a met de Lrabische·- Liga bindt is voorP,~-
mEÜijlc een re~,igieuze. · 

t·e:L zijn 
s.ucc.es zeer 
bescherming 

• : . l" 

er aanWlJ Zlngen, dat Sovjet-agenten 'niet zö.qder 
actief in het Midden-O,osten :werkzaani zijn.Onder 
van koning Faroek van EgyptEi staat n.l. Abdoel 



.. : ~ . ~ .... 
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. Ra_c~Efnowitz, oud-eonsul van de U.S.S.:R~ 'te Djeddal;l, een tot 
de. Is.lam ·bel<;:eerde ~~loskén,J,-agent v:oor Isiarilfetische za.ken ·te 

·c1iiro _en tha:tJ.s, advi.seur: van kbn~ng F13_roek. Hadji ~~o.èS .Sälim, 
de hui.dige republikeinse minister vah buitenlandse zaken, 
zou tijdens zijn bezoek aan Egypte e.en pe_rsoonlijke. re.latie 
va,ri _nachmanowitz_ zijn gewo:rdE3n en geheel onder .'diens in- . 
vloed zijn gekomen. . .. . . . ' . . . 

.· Met een al.thans uiterlijke yeiligstellin,g y.a,+J,de :t:sla
mie_tische godsd:J:,ens_t ( an_ders zou de _fanl?-tieJ:5e If?larll,iètisq.he 
m.assa zelcer .in v~~ze.;,t _koruenL. is' )let· qCht,er wel zek~;r, dài;; 
Moskou desr+iettenliri zovee], mogélijl5:_. d.e Is1a,nd;,et.:i,scnei g:rq:~ ... 
përingen vöor . haaJ:i_ '· ideologiscl1. strev_en tracJ;t ·uit·' tè' bui t:en. 

' . . . . . ' ~ . ' : . . 

Infiltratie ,van comrnunist:i,.sehe dc;nlcbeelden in .Indonesie 
vindt .. ,9.ok p:J..f,1a:~;s ,v:ï,,a ee4 a8:ntal intèrnation~;i_le riiante .. J,::·oJ;g,a
ni~B; ttes; ._wàa-ry~ri d,e_ hoö'fdkwarti~re,n 'in Pr?-~g ge,ve,stigd Z:,i jn. 

·ne b-elangrijkste zi'j'n de ~·orld Fedératioh Qf .'J'ra,de Unions, 
·'-- de \vorld Federation of Democratie Youth; d·é International 

Union of Students en de International Demoeratic \vomen Fe
deration. Bij laatstgenoemde is de Kowani (411 Indon.esi,an 
tomen Congress) aangesloten, welke Kowani z113-1F~:steeûs:~~~ttle'-ër in 
communistische richting beweegt. Deze internationale vrou
we!lorgan.l,satie hield in ]'ebruari 1947 een:congres waarop ook 
Ihdones~$che verte.ge~wöordigsters 'äanweztg vvàr~en.' Qp .. ,à i t con
gres .w,ètdeh befi;E}lve pnderwe:,rpen .. oe:trer~en:ciE? ~e rnt~,.atsoh~ppe
lijke en sod.aJ,:e :pot;;itiê Vä.h d:e vr.Quw:i.n .d.e yiqrê;lQ. cp i;ri. 
lJ:et~ gE) zin oe))_{_ 'zu>fver, _p.oii ti~ke _d'.'vl/.~z.' ·c.O~Wlfsti,Sché 'ca,ti_~e-
r'ieen gehoudèh;' · · · · · ' · '· · · ·· 

• i .. · 

.· .• In.. Jruni. 1947 we;rd, :·een é):~()Ot; cp,ng;r;e,s van d.e ):_orld Federa
_tion 01 Trad;e, U'ni.Q.J1.E! t{~, P,r;~.ag geno:U<J:e,lf, \}farblJ. va.n. lndone

, si~chEf ~-ijd.e ·s~:tiád'jid' '(V'~ce_'~p;re;rûièr' der :r,'~püblike) .en Oei 
. )r~Et~;· Hwa:t;· a::}s ~,:re;eva~digq:êr;t aatl~e z?,~ \'l~en·~>, .. ·· · 

.Ook via d·e·· Inte_àl,a,_tio~ai·:Uûto'rt. ,Óf' .. átüd.~nts ·lopen 'propa
g,ànda:--kana:Ten va):'l t~oskoü vj,;a Praa,g;, ::.€lh' ~af, ijs n,aà.r Iilélon.~ -, 
sie ~-. In ·A,u;;;.us.tus l947 1;;erd ·1n P ;r'i'JS e_en :we:~;el_d~sport·feest 

.. ,geb,oud'e:n öhÇter .àus;pic':i,.€ln v,an 'Q.e I.,U.S., waarvoör de_Indo~esi

. :sc4e. St~-d::~.n:temo..rgariisati~ ':tka:tan P.eladjar: :):ncio•nesia ,een _uit-
ric?d:Lging, .Orit'Vir}g. · · · ·· · ·· · · ·.. .. · ·· '.è· · • ·. · ··<· 

·· '- Irt Sep't'emb~r 1947 wer~ w.E;lélë_;rorr{::een oon'tir~s. gehoudérl te. 
Praag, waarbij ook student;èrï uit I:ridorièsla 'c.q. Indonèsische 
s~Çi~J:lteJ:l uit,.Nede:r+a.nQ. aél.JlW.é:la,i.g war~n.~ .,o.,m., Xoesq.et _Moeda · ;_._' ~:~~~,e~o:~~~~i'~ c~~:~ ~-~=~e;~fi~:Ï:Î~v~:O.~~~-~~~~h~J~Ri~.~~) ~I1~b~ t 
Waarheidn · (.JU,iàterdam) en het Indonesische weekbl'ad ''lndonesia" 
· <.Amsterdarti): ·_.' . · ·· • · ···• · :· ... · · .. ···i . ·. • .·· •· ·. :, · •.. ·. ·-.· 

rie '\iorld ·F~der'átio'n of Demodratic Yo'Uth; in Indó·rrêsia .ver
tegenwoordigd door de Federation of Indonesian Ydti:t.h,· hie'ld 
in de loop van 1947 congressen in New Delhi, P~,rij s en Praag. 
Hierbij waren telkens Indonesische delegoties aanwezig. Een 
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delegatie van de W.F.D.Y. bezocht begin 1947 vrijwel alle 
Aziatische landen met uitzondering van Frans-Indo-China, 
daar de Franse autoriteiten geen visa verstrekten. ,In ~iioi be
zöcht- de'·zè delegatie: Java en de redevoetingen :c·w~lke dÇ>ór :het 

>drie tal dEilegatiëledén (een Russische, ee·ri :Pool en· een. Frans
.man) werden uitgesproken war•en open~ijk:: è·9v.mil.~iïi sttsch~ · · 

·- ·"_ 

.:J:le. verbind in~sV!e~ met:·aèze o~g~n1srt t~e .'~qèltl: ,;?.;è-f -:!?~:ri·~s 
mwr Boubay en vandaar lang rad1ograf1Sçl:J.è weg·' :p.a-rrr· PJolqa. 

: -··.'~~.> ·_ :_~, '. V .·.-·.' ~·-.:' ., • 

~ ·:iUitëraatd best-aat er ook een nauwe vèi'~~rtdfn~ tuÉis'en de 
: Iiidönesi_'Séhe cörnniünisten eri:;de c:omn:lunis·tfs6'he '];)al'tïj .·in 1 

• 

N6de:rlait<:l:. Over· en weer.· tracht· me'n '-elkà.ndi3r te •ste'i.mem~ . ter
·wiJl getracht wordt zov'eel'-'mogeliJk: invld~·cl 'uit te· öe'ferien 
Op· de :Ln 1\fedè:Plahd studerende Indonesische ·jeugd en ander.e 
daar vertoevende Nederlanders. . 

. ·: :. ··Uitetaard ~wê:t.kt ·a.n: er ook 
contacten te 1Vei'stevigen.-· _:Ee·n 
de cont-acte;n::ïri 'Nederland zou 
,ti-e pvei schrijderi. · 

V;·~ .. ,. ;: ' . . . 

::~ <"... • • :· (' .• ' 

Slotwoord:~ 
ç; 

toe meue de int~:t-riatfÖn~le . 
diepgaarrder tie'éè_.houwhfg ·van 
de g-ren~·~:n v8.n ·a·e~e ·publ,ièa-

.... :. ,;, . ' r ~ ·,. • : ·;._.' d_~ •' '.: ,·: 

·.i .. 

. .r ~ : 

.. ~ 

······· 
~ ,. • • • 1 

:~ . .... ' ~ ;- ' ï .· · ... 

_Als uit het bovenstaande een d:onclusie. gó;eèhtvaardfgd 
·is, dan :i:s--h~t wel_déze,. dat de republi~k- 1ndo:iiéäi8.·stee.ds 
·!neer iri co:mmunis·tis-chè ricnting--is ·af'gegle·den;·. Dé grote;- · 

\ corrimunisti,~·che. áct~vitéH', door ·het.bu'itenland gest-~ütid ·en 
\\ va_n overheldswe~e 1n geen enkel opz19ht ·belewn.~Fd stemt .tot 
1 grote bezorgdheld. · · 

D'e hierboven geschetste cornrliunistiscfîe orlbwik.KeJ;.irig· :i,ll 
· Z.O. Azie doet vre2ien,dá,t, tenzij nf.eia:~nl: paá:(·~n .P'erk \~p'rdt 

·gesteld., Indonesie· een beláhgrijl<e pl'Ei-at:s: 'f:n h'ét Z'.ö~ •. Azi'El.:.. 
tisch front zal·· gaan innetneri. Het is i-rrelevant ·~of"tl:e' tepu
blikeinse bewindhebbers al dan niet ontkeni).en, d~t het com
·munisme een grqt8 ·invloed in de republi'ék heeft,,-' d-e feiten 
b-ewijzen dit: in :àlle opz_ichten;. •:1:1en. oi:r!:ikennin·g va:n de'Zé- fei-
teh' ~Jl ·d,;e --daaruit te vervv_achte·n 'gevolg'en wijst .up- zi'jn .... 
za-chtst··gesprbkeri· op e·en ·oritst~.llénd gebrek a'ä;n·1nz~cht bij 
de huidige republikeinse machtheb'bers. Wreer .waarS'chijnli jk 
echter bevinden deze machthebbers zich dusdan-ig 'in :d-e greep 
van ui ter st links, dat zij wel niet an~iers kunnen, .dan de 
machtspositie hiervan te. aari-väarderi. · · · ·. · · '! 
. ., . . . ,. . -

"'" Ook bij een eventueel aoêoö_r4~ ·wellicht dobr' de· coinmunis
ten dart wederom als adempa:uz·e· 'opgE3vat, kan: niet- verwacht wer
den·, dati aa:çr 'dEi: commu~ist'i:Sche opmars- : een eiiictê ,zal' worden 
gemaakt. Slechts bij een voiledig anders georientèerà:e rege
ring gebaseerd op algemene verkiezingon in vol·le v'rijhei-d 
gehouden, is het communistisch gevaar wellicht nog tijdig 
te keren. · · 

, i ~ •. 

/ 
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Het is echter do vraag of zulks zonder een ingreep van 
buitenaf te vcr1.ezenlijken zal zijn. 

Nob steeds bestaat een uiterst gespannen verhouding tus
sen de Islamietische groepen en de steeds in macht toene
mende Linker Vleugel. In Oost-Java werden bij de bezetting 
door de Nederlandse troepen reeds vergevorderde voorbe
reidingen aangetroffen voor een zeer zeker bloedige strijd 
tussen uiterst rechts en uiterst links. 

Onverkort geldt dan ook nog het in April van dit jaar 
aan het eind van Nefis-publicatie No, 60 gestelde : 

11Het lijdt geen twijfel dat, bij verdere toespitsing der 
verhoudingen, een chaos voor de deur staat, waarvan slechts 
een zal profiteren t.w. Moskou, dat ook ongetwijfeld niet zal 
nalaten er alsdan zijn voordeel mede te doen. 

In het licht van al het bovenstaande ligt de conclusie 
voor de hand, dat slechts een van buiten komende macht, die 
over voldoende machtsmiddelen kan beschikken, in staat zal 
zijn de invloed van Mos}~ou te weerstaan respectievelijk aan 
verdere voortschrijding van het communisme h.t.l .• p'a-al ên 
perk te stellen. 

Uiteraard wordt het begrip ener van buiten komende macht 
i.c. vereenzal vigd met het Nederlandse gezag, hGtwelk 'aan de 
gestelde desiderata voldoet". 

Men vraagt zich af of niet slechts nog een forse ingreep 
van bui ten in staat zal zijn het lichaam der republiek van 
het communistisch gezwel t·e l;>eYrijden en daardoor verdere 
voortwoekering en algehele zelf vernietig~B te voorkomen. 
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Het Communisme op Ja~a. 

Het Communisme op Sumatra. 
1. Indones:iEch Communisme, 
2. Communistische Militaire 
3. Chinees Communisme. 

Communistische Verbindingen. 
1. Verbindingen met Nederland, 
2. Verbindingen met Australi~, 
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Namen van be:;_angrijke partijen, voorkomend·. in dit 
Inliohtingsrapport. 

:-:-:-:-:-:-

- Angkatan Komoenis Moeda 

C.D.L. - Chinese Demooratie League
(Ming Choe Tong Min) 

- Chinese Labour Union 

- Fede~àtiDn of Trade Unions 

Communistische Jeugdvereniging. 

Friends of Indonesia Society 

I.C.P. - International Communist Party 

I.L.P. - Indonesian Labour Party 

M.C.P, - Malay Communist Party 

M.N.P. - Malay Nationalist Party 

Mang Siong Foei 
(Chinese National Eeace Maintenanoe Party) 

- Oversea Chinese Faderation 
( Chung Ho a Chung Hui) 

P.B.H.IT Persatoean Boeroeng Hantoe Indonesia - Bond van Uilen van Ind. 
Here.a.toean Banteng Hi ta:m Indonesia - Bond van Zwarte Buffels 

van Ind. 
Persatoean Boeroeh Harian Indonesia - Bond van Dagloners van 

Ind, 

P.B.P.I .. Persatoean Boeroeh Perkeboenan Indonesia - Bond van Ind.Onder
nemings arbeiders. 

P.I.M. - Pemoeda Indonesia Merdeka - Jeugdbond van Vrij Ind. 

P.K.B.I .. Persatoean Kaoem Boeroeh - Bond van Arbeidersgroepen van Ind •. 
Indones ia 

Perkabim~erkoempoelan Kaoem Boeroeh - Vereniging van Arbeidersgroepen 
Indonesia Merdeka van Vrij Ind. 

- Partai Kaoem Boeroeh Tjonghoa 
(Chinese Labour Party) · 

P.K.I. - Parta~ Komoenis Indonesia - Ind, Communistische Partij. 

P.K,I. - Part.ai Komoenis Indonesia - Merah - Rode Ind. Communistische 
Merah Partij. 
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P.K.I.L.I. - Partai Komoenis Indonesia 
Lokal Islamy 

P.K.T. 

P.K.T.T. 

P.R.D. 

P.R.I. 

P.S.B.I. 

S.P.I. 

- Perkoempoelan Kaoem Tani - Vereniging van Boerengroepen. 

- Perkoempoelan Kaoem Tani Tjonghoa - Vereniging van Chinese 
(Long Giap T jong Hoei) Boerengroepen. · 

- Partai Pemoedi.Komoenis Indonesia - Partij van Communis
tische Jonge Vrouwen 
in Ind. 

- Partai Rakjat Dj.elata - Partij van de Massa. 

- Partai Rakjat Indonesia - Ind. Volkspartij 

Pemoeda Rajat Proletar Proletarische Volksje~gd 

- Persatoean Serikat Boeroeh - Bond van Arbeidersverenigin-
Indonesia. gen in Ind. 

- Sarikat Pelajar Indonesia Ind. Zeeliedenbond. 

- Surikat Kaoem Boeroeh - Bond v,an Arbeidersgroepen. 

- Su Tumg Kong Long Lien Hui - Algemene Associatie van 
Landbouwarbeiders. 

- Union of the Chinese Youth 
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HET CON.IMUNISNIE OP J A V A • 

. ·commÜhistische beginselen en leuzen werden op JAVA openlijk 
. gepropagee·rct. na de oprichting in Mei 1920 te SEMARANG van de 
e.s.KL.L. \oorspronkelijk Perserikaten Kornosnis India, later 
e~r1a1-KQm~ni~-lndon~s1~). 

De P .K. I. ontstond uit de_ linkervleugel van de door S·neevliet 
in 1914 te Bemarang gevormd~ revolutionnair-socialistische ver
eniging. 

Reeds spo·edig trachtten de communistische leiders zich mees-· 
ter te maken van de bestaande organisaties dar Inlandse volksbe
weging. 

Van de communistische leiders traden de Javanen SEMAOEN en 
DARSONG op de voorgrond, zowel in de poli~iek als in de vakbewe
ging, terwijl de Maleier TAN MALAKA zich met de opvoeding van de 
leugd belastte. . 

· Als sectie der~ Communistische Internationale van Moskou 
voerde de P.K.I. propaganda voor de strijd te~en 11 het kapitalis
me", waarmede het bestaande gezag.werd vereenzelvigd. 

Naar aanleiding van een stakingsbeweging bij de Gouverne
ments-pandhuizen op Java werd aan Tan Malaka in 1922 KOEPANG op 
Timor als verbliJfplaats aangewezen; op zijn verzoek werd hem 
vergund Nederlands-Indi~ te verlaten. 

Eenzelfde maatregel werd ten aanzien van Semaoen getroffen 
toen hij in 1923 de werklieden der Staatsspoorwegen na een loon
conflict tot staken aanzette. Hem werd Timor als verblijfplaats 

~\ aangewezen, terwijl hem op zijn verzoek werd toegestaan zich 
( naar het bui tenlçmd te begeven. 
J.......- Einde 1924 ·besloot de P .K.I .-leiding de vakbonden tot re-
yol~tionnaire actie te brengen. In 1925 braken stakingen uit te 
Semarang (drukkerijen, ziekeninrichting en havendienst) ente Soe
rabaia \macnine-fabriekep), die door communisten waren voorbe-

. r§id en georganiseerd• 
.. -Drie leiders, waaronder Darsono, werden op Nieuw-Guinea ge.

interneerd, terwijl een vierde leiaer, Alimin, bijtijds Indi~ 
wist te verlaten. In' Januari 1926- werd aan Darsono toestemming 11 
gegeven uit Nederlands-Indi~ te vertrekken,[om zich naar Rusland~/ 
te begeveQJ tezamen met Moeso. ··· , 

Nada~ de regering krachtige tegenmaatregelen had genomen, 
besloten de P.K.I.-leiders over te gaan tot gewelddadige revo
lutionnaire actie. Deze werd terdege voorbereid; de communis
tische organisatie werd versterkt door vorming van tiehm~nen
bonden en groepen van misd~digers. 

Tenslotte leidde de communistische activiteit tot ernstige 
ongeregeldheden, die met kracht van wapenen moesten worden onder
drukt. De opstandige communistische bewegingen op West-Java in 
November 1926 en op West-Sumatra in Januari 1927 brachten dé 
Nederlands-Indische samenleving in heftige beröering. 
Ongeveer 13.000 personen werden gearresteerd, waarvan 4500 tot 
vrijheidsst.raffen werden veroordeeld, terwijl 1300 werden gein
terneerd op een terrein aan de bovenstroom der Digoelrivier op 
Nieuw-Guinaa. Daar bleek, dat Inlandse communisten, waarop de 
interneringsmeetregel was toegepast, de hun verleende vergunning 
om Ned.~Indi~ te verlaten, hadden misbruikt om in het buitenland 
revolutionnaire propaganda te blijven voeren, besloot de rege
ring, in het verv'Olg dergelijke vergunningen niet mee$' te ver
strekken. 

In Achter-IndiÊI hadden uitgeweken co!nmunistische propa-
.. gandisten -
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gandlsten (Semaoen, Darsono Tan Malaka~ Alimin en Mosso) de 
Part ai Repoeblik Indonesia (par i), opgericht als centrale orga
nisatie ~oor een revolutionnaire actie in hun vaderland. 

. llS!...a~.s:t..ai1..e.-2.aU.-d!i_e.t.h.4.~.::.l!il;d1.ng_iu_l92Z..llaà...dL1ll~n: 
.si~~i1~~~oi~add~iu~au_d~~QmmuDisii.s~Qigan1s~-if!.D_ 
g~wg,e,. -

In gèheime groeperingen en misdadigersbonden bleef de com
munistische gisting echter nawerken. 

Medio 1927 kwam een met behulp van militairen beraamde re
volutionnaire actie te Bandoeng aan het licht. 

In 1929 werd een communistische actie in de arbeidersbewe
ging ontdekt, waarna internering van diverse personen volgde. 

Nadat medio 1930 een plaatselijk onderzoek was ingesteld 
naar de toestanden in de twee interneringskampen in Boven-Pigoel, 
besloot de regering tot opheffing van de internaringsmaatregel 
ten aanzien van die personen, welke werden geacht geen gevaar 
meer op te leveren voor de openbare orde en rust in het :Land hun
ner her]\omst. 'Het aantal geinterneerden, dat in 1929 2101 be
droeg, v~rm~nde~de tot 444. 

Reeds enkele wekên na de val van Japan uitte zich de eerste 
communistische activiteit. Hamer enrsikkel verschenen op gebouwen 
in Batavia; hier en korte tijd láter ook elders op Java (Cheri
bon, Djocja) ·w8rden de eerste pamfletten verspreid. Deze waren 
ondertekend met de initialen '1P .. K.I.''. Men moet hi,er waarschijn
lijk eerder ~enken aan de activiteit van bepaalde groepen, dan 
aan een reeds geconsolideerde algemene politieke partij. 

De toon van deze eerste pamfletten was zeer radicaal. 
Niet alleen werd Soekarno en Hatta collaboratie, fascistische 
menta1i teit en slap optreden verweten, d9ch de jeugd werd aan
gespoord zich achter de Ko~intern, Sovjet Rusland en de P.K.I. 
te scharen en af te rekenen met kolonisatie en slavernij. De 
namen van de oude leiders: Alimin, Mosso eh R~oestam Effendi, 
werden weer naar voren gebracht. 

In November 1945 trad de p~rtij weer officieel a~n het 
daglicht •. Hoewel zij pretendearde een voortzstting te zijn van 
de in 1926 verboden P.K.I., omvatte zij toch slechts een deel 
van de Indonesische communisten. Direct na de Japanse capitula
tie was er geen leider, die voldoende gezag genoot om alle oud
P.K.I.-leden en hun geestveiwanten rond zich te verenigen. Deze 
raakten verspreid over verschillende radicaal-socialistische 
pa:rtijen en groeperingen, bijv. de Partai Boeroeh Indones-ia 
lP.B.I.), :partij van Indonesische arbeiders; de Partai Rakjat 
Indonesia (P.R.I.), de ~ndonesischo volkspartij; de Partai Sosia
lis; de radicale jeugdverenigingen, e.a. 

De Gerste maanden van 1946. dreigde het gevaar, dat deze 
elementen, met de groGperingen, waarin zij een voorname plaats 
bekleedden, zich zouden verenigen rond de' persoon van T~n Malaka. 
Diens Persatoean Perdj oeangan lEenheidsfront) I!J.Oest naar zijn 
opzet de eenheidspartij in de Repuoliek IndonesiM worden 1 die 
de sociale revolutie zou doorvoeren tot het einde. 

Alvorens de communistische activiteit op Java verder te 
beschouwen, dient eerst de figuur van Tan Malaka nader .te wor
den toegelicht. Ten tijde van. de communistische opstand in 
1926 was hij éen der voornaamste figuren. Sindsdien is hij een 
politieke vluchteling geweest, die voor kortere of langere 

- tijd -
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tïjd met practisch alle gevangenissen in- Z.O.Azi~ kennis he·eft 
ge~aakt. Medio.l942 keerde hij haa~ J~va terug, waar· hij ,te 
Djocja in een Japanse fabriek zou hebben .gewerkt, doch zich verre 

-van de politiek hield-. Als Trotzky-ist wordt hij door Moskou 
niet geaccepteerd; hij staat buiten de P.K.I. · 

Van meet af aan is de Persatoean Perdjoeangan, ·waarin 
Tan Malaka en zijn. aanhangers, alsmede chauvinistische voorman
nen der extremisten, de leiding hadden, in felle nppositie tegen 
het beleid van Sjahrir 1 s regering geweest, die, volgens de P.P., 
bij de onderhandèlingen met de Nederlanders veel te gematigd was. 
Argwanend werd toegezien, of enigerlei stap of maatregel ook 
maar in enig opzicht een afwijking of vermindering van de Eiis 
van 100% me$deka kon impliceren. Er werd sterke pressie op de 
republikeinse regering uitgeoefend, tot verbetering d-ar· samen
stelling van Kabinet en 11Komite Nasional Indonesia Poesat 11 

(K. N. I .P., Centraal Nationaal Comité Indonasi \\). . 
V66r de besprekingen met de Nederlanders in 1946 over de 

10 Februari ... voorstèllen, vond- eerst een zitting plaats· van het 
K.N.I.P .. , uitgebreid met vele 1 ,daartoe uitgenodigde vertegen-

'woordigers van politieke partljan, waaronde~ ook Tan Malaka. 
Toen Sjahrir en zijn Kabinet aftraden, werd de Persatoean Per
djoeangan gepolst voor het vormen vari een_nieuw Kabinet, doch 
zulks bleek niet uitvoerbaar, daar de republikeinse regering zich 
niet met het minimum~programma kon verenige~. Sjahrir kreeg toen~ 
opdracht een nieuw kabi.net te vormen, het z.g. 2e Kabinet Sjahr.i.r. 

Nadat dit Kabinet tot stand .was gekomen, werd het door da 
·yoortgezat~e aanvallen Op de re~~blikeinse regering door de Var-

. schillende extremistische groepen tot drast~sch ingrijpen genoopt, 
terwijl werd ·overgegaan tot da arrestatie van o,m. verschillende 
leiders van de P.K~I. en van de Masjo~mi (borid van Islamitische 
organisaties), allen vooraanstaande personan··in de·P.P. Hieron
der behoorden.o.a. Mr.Joesoaf, de toenmali'ge·president van de 
P .K.I. en Tan Malaka. ··: · 

Wegens de onverzoenlijke houding tegenover de Sjahrir-rega
ring, die de meer gematigde pro-Sjahrir-elementan vervreemdde, 
alsmede wegens allerlei interne partij-strubbelinge'n, traden suc
c e ssievali,jk ver schillende belangrijke ergani saties uit c'le P.P. -

Teneinde dit proces -van ontbinding tegen te gaan, besloot· 
de P.P.-leiding opnieuw in actie te komen en werden de aangeslo
ten organisaties opgeroepen door de voorlopige President van de 
P.N.I. ~Partai Nasional Indonesia), om een_ conferentie .te beleg-

i gen~ teneinde tot een Nationale Concentratie (Konsentrasi Nasio-
nalJ ta ·komen. · 

·Op dit congres," dat ook door verschillende niet aanga slo
ten, alsmede uitgetreden verenigingen en organisaties werd bij
gewoond, o!a. door de Partai Sosialis van Sjahrir en de Minister 
van Defensie, Amir Sjatifoeddin, en de Partai Katolik Repoeblik, 
Indonesia (P .K.R. I.), werd, typerend voor de communistische in
slag van deze federatie, àe voorzitter van de P.K.I., Sardjono, 
tot Prèsidènt benoemd, De leiders van de Masjoemi en Van de 
Partal Sosialis werden resp. tot la ~n 2e plaatsvervangende 
voorzitter benoemd. 

Hoewol het de bedoeling is, dat de "Konsentrasi Nasi onal 11 

do 11 P er sa toean P erd jo.eangan11 zal vervangen, bestaat la: at st ge-· 
noemde federatie hoogstwaars~hijnlijk nog. 

In bovenstaande is getracht in het kort eon idee tè geven, 
hoe de meeste Indonasisens partijen door hun toetroden tot boven
genoemde federatie min of meer onder de invloed van de communis
tische partij kwamen. Van de activiteit van de Konsentrasi Na-

.:. sional -
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sional is later heel weinig .gablekeni 
Eindè November 194.5 werden de samenstelling van·het bestuur 

en het strijdprogramma van de P .K.I. gepubliceerÇi. . 
. · Voorzitter was Mr.Joesoef, secretari~ Mr.Soeprapto. 

Vorder werden acht. commissarissen gJnoemd, waaronder·~~~r.Sja.h en 
Goerd-ian. . · 

Het strijdprogramma gaat uit van de volledige volkssouve
reiniteit .. Alle mannen en vrouwen VEJ,na.f 20-jarige leeftijd' die 

· .alphabeet zijn, hebben kiesrecht. De volksvertegenwoordigers kun
nen elk ogenblik door de kiezers worden teruggeroepen. Om gewes-
telijke autonomie wordt gevraagd. · 

In November 1945 werd door de P.K.I. het maandblad "ä1n.t.ang, 
,M.~u:..ah" (De Rode Ster) uitgegeven. Doop geallieerde maatregelen 
werd begin 1946 verdor verschijnen van dit blad crunogalijk ge-
maakt. · · 

Voo~ts.werden verschillende pamfletten gedrukt, waarvan 
èen een everzicht geeft van enkele artikelen van de·grondwet van 
Sovjet~Rusland, waarna de conclusie wordt get$okken, dat de socia
listische volkssouvereiniteit in de Sovjet-Unie ~en politieke 
eehheid en een racht~aardig ecónomisch stelsel heeft gebracht. 

De activiteit van de P.K.I. bewoog zich niet alleen op po
li t.iek terreip, doch obk op militair gebied. Op 11 December 1945 
werd te Solo do "~.llui.~I..ah" (Het Rod4 Leger) opgericht, onder 
leiding van Go~rdian, commissaris van de P.K.I. 

De oprichtingsproclamatia vermeldde, dat de Lasjkar Merah · 
bereid is samen,te werken me6 andere gewapende organisaties, in 
het bijzondar mat de l.R.I. 

De eerste berichten over de vorming van plaatselijke afde
lingen kwamen uit" Oost-Java. In Salatiga dragen de loden van de 
Lasjk_ar. Mlilrah als symbool op de linkerzijde van de borst een 
zwart plaatjo met rode sikkel en hamer. 

Te Solo, het centrum van de Lasjkar MeTah, wetd in Januari 
1946 e~n cursus geopend voor de aanstaande leiders. De duur der 
opleiding is à.en maand. Er wordt onderricht gegeven in militaire 
vakken,, doch ook aan communistische ideologie wordt aandacht ge
.schonken. · . · 

De.~erhouding tussen de Lasjkar Merah en de T.R.I. heeft 
zich nie6 bijzonder gunstig ontwikkeld. Reeds in Februari 1946 
h~d in Djocja een botsing plaats tussen een Lasjkar-Merah-groep 
en de plaatselij~e Polisi Tentara (militaire politie). 

Op het P.K.I.-congres, te Cheribon gehouden van 8 tot 10 
Februari 1946, we.rd verlangd, dat het K.N.I.P. een "partijen
vertegenwoordiging" zou worden. Vrijheid van spreken, pers, ver
gadering en staking, ook voo~ militairen, w~:r:d ge eist. J?e nadruk 
werd nog eens gelegd op de e.1s 'tot gewestellJke. autonom1e. 
Men besloot, de 11Bintang Merah 11 weer te laton verschijnen, nu 
als weekblad, uitkomende te Soerakarta. Bovend.ien zou het tijd
schrift 11 Njala'' in Soekaboemi woraen uitgegeven. 

· Veel deining veroorzaakte· het optreden van de 11 Rode Solda
ten" tijdens het i' .K.I.-congres te Cheribon in Februari 194~. 
Nadat eerst op bevel van Mr.Joesoef de rood-witte rep1J.blikeinse 
vlag, die aanv-ankelijk naast d·e rode vlag met. hamer en sikkel 
woei, naar beneden was gehaald, kwam het twee dagen later tot 
~e~ geregeld gevecht tussen de Lasjkar M8rah en de T.R.I., 
welke laatite, na versterkingen van elders te hebben ontvangen, 
na enige dagen een einde aan de ongeregaldh~den wist te maken. 

- De oorz·aak -
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De oor zaak van deze ongeregeldheden moet "gezocht wordan in het 
zeer eigendunkelijk optreden van d~ Lasjkar Merah, die ar zelfs 
in was geslaagd de· gehele stad onder haar controle te krijgen. 

. Na de arrestatie van Mr.Jeesoef Medio Maart 1946 werd· 
Sardjono Voorzitter van de P .K.I.- Laatstgenoemde v.ras in 1926 
voorzitter van de oude P.K.I.; hij werd in•'l943 Overgebracht uit 
Boven-Digeel naár Aust.raliH en keerde· na de· Japanse cap i tulatia 
naar Indi~ terug • 

. . In een in Mei 1946 uitgegeven manifest varklaarde het 
Hoofdkwartier van de P.K.I" .. s · 
"De P.K.I. is een partij van do arbeiders-. en boarenklassen en 
is op het Marxisme-Leninisme geba.se?rd. 11 " 

A~ eerste phase naar een communistische maatschappij stelt 
de P.K.I. zich ten doel de vorming van een socialistische maat
schappij onder proletarische dictatuur. 'En als eerste stap naar 
dit laatstgenoemde do~l strijdt de P.K.I. thans voor de verdedi
ging en da versterking van een democratische, Indonesische repu
blikeinse regering. Daarom spoort de P.K.I. aan een nationaal 
front te vormen om zich· te verzetten tegen het fascistiscb-reac-
tionnaire, koloniale regiem. · 

Er zijn aanwijzingen, dat de P.K.l. d4 methode van celvor-
ming in andere organisaties toepast. ·· 

In verband me~ deze celvorming moet de aandacht wordan ge
vestigd op het. medio 1946 te Madioen geopende ~I.A:~~b dat een 
g·e,zamenlijke stichting is van de .P .K.I., Femoeda Sosialis Indona

. .,sia (Pesindo, 9ocialistische jongeren) en çje Partai Sosialis In
donesia. Het is een studiecentrum, tevens internaat, waar twee
maandelijkse cursussen worden gegeven aan opeenvolgende groepen 
studenten. De eerste twee cursusssn hebben reeds 400 mannelijke 
en vrouwelijke studenten afgeleverd, die, na een opleiding in 
historisch materialisme, politiek, economie, .marxisme en een mi
litaire training, als propagandist uitzwermen. _ 

Enkele maanden later werd het Marx-house, dat een navolging 
is van de Marx-school te Sydney, naar Djocja overgeplaatst. · 

. Meerdere leerkrachten werden aangesteld, Waäronder Rachmad 
Gondo Soebroto, die uit Nederland was gearriveerd~ 

' Bij diverse gelegenheden werden toespraken gehouden door 
Alimin, Sjahrir, Sjarifoeddin (Minister van Defensie) en Mevr. 
Ulfah Santoso (Minister van Sociale Zaken). 

Hieruit blijkt wel, dat de communistische tendenzen·geens-
zins bFl)erkt blijven tot de P .. K.I. · 

Afgestudeerde cursisten vormen elders weer kernen. ·· 
Einde 1946 werd te Djember (Oost-Java) door twee oud-leer-

'lingen van het Marx-house, Tjokrdnegoro en Soegeng, be.gonnen met 
opleiding van kader ten behoeve van de P.K.I. A~n 135 maanelijke 
en vrouwelijke deelnemers werd theorie in het marxisme gegeven, 
doch ook werden exercities gehouden. -

De fïguur van bovengenoemde Alimin dient nader belicht te 
worden. Hij vergezelt de voorzitter van de P .K. I. op die·ns propa
ganda-reizen op Java. Alimin 1 s redevoeringen ademen duidelijk 
een internationale revolutionnaire geest. Hij schijnt te Moskou 
persona grata te zijn en laat geen gelage~heid voorbij gaan om 
de SoVjet te verheerlijken en de daar heersende toestanden ter 
navolging aan te bevelen. Hêt zou niet onmogelijk zijn, dat 
Alimin vertegenwoordiger der Sovjet-Unie is, die, gesteund door 
buitenlandse fondsen, Sovjet-propaganda maakt. 

Een Chinees journalist schrijft in een artikel van 30 No
vember 1946s 
HNa een lange pariode Vé:;_n ondergronds werk beginnan de rode troe

. pen ~hans weder in verschillends grote steden te verschijnen. 
- In -
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11 Tn .èen mili:t·ai:r~ l~·gJtf-~gsp"Iáà{·~· ~·d·l,cht bij het paleis in Djocja 

ha'p.gen niet de fot.o 1 s van Soekarno en Hatta, doch,g:rota ·olie
verfsç:hilderijen van Lenin en Stalin. Hun invloed onder da ar-

_beiders -en het gepeupel is wassende. Alimin staat op de achter~ 
gr.ond van daze activiteit. Zijn bewegingen zijn-thans batrekka
lijk onopvallend. Er :is echter geen twijfel, dat hij oen belang-
rijke figuur zal worden in Indonesi~ .• 11 • 

In November 1946 verhuisde de leiding van de P .. K~I. van 
Batavia naar Solo. Daar. ont~ikkelde zij een vrij grote activi
teit. Speciaal onder de lagere klassen scheen haar aanhang zich 
uit te breid~n, daar hiervoor de leuze van omkering de~ soci~le 
verhoudingen. wel aanlokkeli·jk is • 

. ·· . Eind Novemb~r 1946 deelde d4 P.K.:t.-leiding mede de rege
ring te steunen. Zij ·zou-de politieke stappen van de regering, 
die tot nu toe in overeenstemming waren geweest met de praeti
scha politiek van de .P.K.I., controle~e~ art e~ niet van terug
schrikken, cri ti ek uit te oefenen op de· re gering, als zij afwijkt 
van·da politieke lijnen van 'de P.K.I. · .~ 

BetrGff·ende het leger verdient een toaspraak tot de adspi
rant-r'ese;rve-officieren, begin Decomber 1946 te Magelang door 
Alimin gehouden, ·vermeldin·g. Hieronder volgen en~ele uitspreken. 

H'Het.l6ger rnast.een i'evoluti,onnaire pol~tiek en ideologie 
11 zijn toegedaan; màar mag. niet bij enige partij zijn aangesloten. 
11 ;H.et moet aan bcisjewistische discip+ina hebben. Het leger b~-
11boeft zich over de .kwesties inzake de basis ... overeenkomst van 
'~Linggaèl ja ti niet., druk te maken. Wordt de ze overeenk~mst aange
"nomen, dán mo.et het leger zich niet veilig en vredig gevoelen, 
11 docq het moet voor zichtig zijn. Zodra de basis-overeenkomst is 
"aahgenomen, moet het leger worden versterkt; -omdat ongetwijfeld 
11 de derde wereldoorlog. zal uit~reken als laatste strijd~ waarin 
11he~ wereld'"!'kapi talisme zal worden vernietigd. 11 

De P .K •. I. verklaa~de zich voor de aanneming van de basis
overeenkomst·. van Linggadj a ti 'op grond van de volgende overwe-
gingen: . · 
11 1. Wij dienen de ontwerp•:Ova,reenkomst voorlopig te aanvaarden, 

teneinde de inte·rventic van het groot-kapitaal te voorkomen. 
2. Aanneming betekent daarom een stap yoorwaarts tot de wereld-

revolutie. · · 
·3. Wij" wensen de revolutie in geheel Indonesi~ te verwezenlij-

ken." . . · • · · · 
De P .K. I •. beschouwt de· overeenkomst slechts als een ·bruik

'bare inleiding voor verdere actie. 
Alimin verdedigt de basi~-overeenkomst, ·v6oral uit inter

nationaal oogpunt. Volgens ham is het duidelijk, dat het groot
~api talisme ach ter. da overeenkomst staat en d et ''de Kroon" niet 
in Amsterdam of Den Haag, maar wel in Londen of Washington te 
vinden is. Hij adviseert niet te veel de nadruk te leggen op· 
artikel 8 der overeenkomst, waarin de positie van de Kroon is 
vastgelegd. · 

DeSajap Kiri (Linker Vleugel), aan fusie van partijen, 
die voor aanneming van de basis-overeenkomst zijn, waaronder de 
P.K.I. 7 is van oor.deel, dat de overeenkomst de Nederlandse 
aggress~e tot staan brengt en voor het Indonesische volk de moge
lijkheid opent, zijn krachten voor de voortzetting van de strijd 
te harorganiseran. Men verwacht, dat door aanneming van de over
eenkomst de Nederlandse blokkade zal ·worden opgeheven en verte
ganwoord~gers naar het buitenland kunnen worden gezonden. 

Van 
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. · Van ·11 tot 13 Januari 1947 is te So'erakarta:r ·11~-.l~-Q.QAir.a'.a, 
Jl.an.:..dCJ F .K. I.!. gehouden,' Dit 'was het -eerste gr'ota Congres van de . · 
partij sedert 1926, genaamd het· "hist~rische'1 · congre~i. · . · · 

· Alimin en Sardjqno behoorden· tot de belangrijkste S·prekers. 
De ~eden zijn_ gehoorzaamheid'en trouw aan de partij ver

schUldigd en qi~nen zich te· onthouden van dogmatisme, sectarisme, 
opportunisme, ·reformisme en T~Sky-isme, 
8 Nieuwe statuten werden af"gekóndigq • De belangrijkste .arti-
kelen zijn: . · 
AI.:t..II~ De grondslag der P.K .. r4· is Marxistisch-Leninistiscn met 
als doelstelling de vestiging van een' socialistische maatschappij. 
in IndonesHl, ·waar alle productiemiddelen. in eigendom zullen toa-
behoren aan en benut ·worden voor de samenleving. · · 
4tl...Ills De P.K.I •. zal haar doel bereiken langs de weg van.r~vo
lutionnaira ,klasseristr:i. jd van· de klasse· -der arbeiders an boeren 
en andere groepen, welke worden uitgezogen en vertrapt door de 
bourgeoisie, . · 
AI.kiJl). Leden der partij kunnen zijn alle staatsondardanen.van 
18 jaar en ouder, welke: . 

a) instarnmen met en g·etrouw zijn aan doelste.lling on pr-Qgramma 
der partij; · · 

b) de Po~K,I. or·kennen als de enige partij, welke als leidster 
optreedt der verdrukte' en· uit ge_ zo gen l~ge:n. der bevolking op 
de weg naar de vrijheid;· · . '! 

c) hun plicht. zullen vervul.len en de beslui ten der partij ten 
uitvoer zullen brenge·n. . .. . · 

Er zijn gewone en bui ~enge·wone leden der partij. 
A.t.UU: De leid.ing der partij is gebaseer-d op het principe van 
het ''democratisch c;antralisme". · . . · . . 
Er moet een 'k:rachtig·a partij.:..discipline· zijn, en onvoorwaardelij
ke ondèrwerp:Lng -aan een eventuele -mi-nderheid aan de mening der 
me~rderheid. · · 
Alle bes'li's'singen van de leidende organEn zijn bindend voor lage. 
re organen, zomede voor alle leden. · · 
AI.:t. ... Yl.liJ De organisatie der partij bestaa·t uits 

a) het 11K'ongres Nasionàl 11 der partij; 
- b) het 11 Cent;al Komite"; " 

c) d$ "Seksi~Komite 1 s'r 
d) de '10nder..:seksi-Komi te' s'r 
e) de par~ij-ressbrten. · w 

De werkzaa-mheden en regl8menten betreffénde de organisatie der 
partij worden nader bekend gemaakt in het. "Huishou.dalijk Regle-
ment" · · · · . ·. . . 

.AI.:t...ll$ Het "Kongres Nasional 11 vertegenwoordigt de hoogste macht 
in dé partij.. · -
Atl.a.Ut Slechts .dit Kongrbs vermag wijzigingen te brengen in 
deze 11 statuten11 • · . . · 

van het "Central Komite" der partij. is ge-De samenstelling 
splitst in: 

(Dewan ·narian)'s 1. Dagelijks Bestuur 
le voorzitter 
2e '' 
3e '' 
le Algemeen 
2e " 

· s Sard j ono, 
a Drs.Maroeto Daroesman, 
• Djokosoedjono, 

Secretaris: Ngadiman Hardjo Soeparto, 
" • Soetrisno . . "' . ~ 

'! 

.. 1 
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· .. -2. Polit'i·kBureau- S-
· .. ~ ;._ .... .:,..;~-~.: .... _. ':._.'•' .... :." ... . ' 

· Alimin,, 
·Sardj ono, . 

. • .. 

.'•, ' .. . '' ' .. 

'; < 

Org.anisasi Bureau: 

D~siM~roeto D~roe~man, 
. Soeripno, . . . 

Ngadiman Hardjo Soeparto. 

Djokosoodj~no, · . 
~dit (Agitatie~propaganda), 
Soakisman (idem), . 

. Roesk~k. (Penningmeester), 
Koenadi (Liaisoh). 

4. ·Helpers voor he.t Algemeen Secretaria€rts 
· · . Sabariman (leger en mil,.itaire;. zaken), 

Boej a eng Saleh. (arbeid sbewà ging) 
Karsali (Pemoéda-aangelegenheden~, 
Sapard·j atmi ( vrouwen-organisatiè). 

Commissarissen voor de Gewesten: · · 
West-Java s · Moh,.ili, 

·Midden-Java s 
Oost-Java s 

Sumatra 

Moh. Toha, 
Hamid -. Soetan. 
Moh.Senan. 
Lauw King. Ho, 
Prij osoen·joto. 
Abdoel Xarim, 

( 
· · ·. Opvallend is, dat' Alimin thans· voor het eerst wordt ge-

,_ .. \ l-1 noemd als lid van de P .K.-I .. en tevens als leider van het zeer be-
__ :_:_~:_.~_·· ·.-.· ~ /1-an. grijke · 

11
Po.li tik Bureau

11
• V-roeger stond Al~min niet in recht-

-.: .~V s .. reeks verband met de P .K. I. . ~ % ·. '. , .: ·. ·' Tan Malaka is niet in het bestuur van de P .K.I. opgenomen/. 
~--~ ~·-. · Hij zou thans onder P .T .-toezicht verblijf houden in Hotel 
;·"·"~ti . . . S:pl,endid te Malang. - , . 
·;l't" .. 
)f· .. ·._. ,. 
.. 
f·· 

; ' 

·.;,:: 

.,-··! .. 

In de te Djocjh várschijnende ''.Kedaulatan Ré\jatt' va_r:l 24 
Januari 1947 is een artikel opgenomen,. ga.ti telda- ''Indien men 
1enin naar Indonesi~ overbrengt." .Volgens de schrijve.r onder
sc~eidde Lenin in Rusland drie phasan, .n.l. de voorbereiding om 
het Tzarisme ten val te brengen, .de eigenl'ijke strijd om de macht 
en de ver sterking van de Sovlj.et-re gerA.ng. IndonesiM verkeert 
thans nog slechts in de tweede periode van· de nationale revolu
tie. Daarom is 100% socialisatie momenteel nog onden~baar. ·Voor
lopig moet men nog met de andere politieke partijen samenwerken. 
Om dé overwinning te behalen-op het kapitalisme, moet er even
wicht be'staan tussen de leidende communistische-partij, dë revo-

. lutionnaire groepen, de proletarHhs en de massa.. . . _ · 
, Een goede reorganisatie van de bestaande communistische 

paTtij zal het proces versnellen. Gehoopt wordt, dat I.enin 1 s _theo
rie in lndonesitl in de practijk zal worden gebracht, in overeen':"' 
stemming met dEi huidige. tijdsomstandigheden, al!:? een schakel in 
de strijdketen van het wereldproletariaat • 

. · Typerend voor de 'toenemende c-ommunistische invloeden is 
'het verschijnen te Djócja van de ~''S.~~loeh ~uiai..a 11 (Leger fakkel); 

een voor de strijdk;rachten 'bestemd periodiek, In het eerste num
mer zijn artikel-:en gewijd aan het Chlnese Rode Leger en aan de 
Politieke Officier~n in.Joego Slavia. Op~~~kelijk is ook, dat a~n 
de militaire academie te Serangan les in het. Russisch wordt ge
geven. 

Het Hoofdkwartier van de P .K.I. zal naar Dj.ocja, zetel van 
de republikeinse ·regering, worden overgebracht. 

Op -

. -~.: •. ··1 
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. '.Van ·11 tot 13 Januarr· 194.7' is te So'erakarta1 ·b~.;..l~_Q.gngr.a·.a 
.Jl.an.:..ch~ P .t, r ... gehouden.' Dit ·was :het eerste .gr'ota Cpngres v~n de . 
partij sedert 192'6' genaamd het . lthi sterische I!' congre~. ' 

· Alimin en Sardjona behoórdep·.tot de belangrijkste. s-prekers, 
Dé leden zijn_ gehoorzaamheid'en trouw aan de partij ver

schuldigd· en qi~nen zich te· onthouden van dogmatisme, sectarisme, 
opportunisme, ·reformisme en T~9cy-isme. 
8 Nieuwe statuten werden af"gekóndigq. De belangrijkste .arti-
kelen zijn: . 
AI,t.II: De grondslag der P.K .. r.· is Marxistisch-Leninistiscl:'l met 
als doelstelling de vestiging van een· socialistische maatschappij. 
in IndonesHl, waar alle productiemiddelen· in eigendom zullen toe
behoren aan en benut 'worden voor de samenleving. · 
.Atl...Ills De P.K.I •. zal haar doel bereiken -'langs de weg van.rE;tvo
lutionnaire ,klassenstrijd van éle klasse .. der arbeiders en boeren 
en andere groepen, welke worden ui tge·zogen en vertrapt door de 
bourgeoisie, · 
AI.klJl) Leden der partij kunnen zijn alle staatsondardanan.van 
18 jaar en ouder, welke: . 

a) instammen met en g·etrouw zijn aan doelstelling en pr·ogramma 
der partij; · · 

b) de P·K-I. erkennen als de enige partij, welke als leidster 
optreedt der verdrukte' en· uit ge. zo gen lage:n der bevolking op 
de weg naar de vrijheid; ·· · . ,, 

c) hun plicht. zullen vervul;t.en en de besluiten der partij ten 
uitvoer zullen brenge·n, . . . · 

Er zijn gewone en bui ~enge·wone leden der partij, 
AI.:t ... Yll.: De leiding der partij is gebaseer;d op het principe van 
het ''democratisch centralisme". · . . . . 
E!r moet E!en 'k:rachti~fe partij;..disc:lplirie· iijn, en onvoorwaardelij
ke ondérwerp;ing "D:àn een eventuele .mi-nderheid aan de mening dar 
me~rderheid. : · · · 
Alle bes'li's'singen vah de leidende organEn zijn bindend voor lage. 
re organen, zomede voor alle leden. · 
AI.:t. ... YlliJ De organisatie der partij bestaa"t uite 

a) het 11K'ongres Nasionàl 11 der partij; 
b) het 11 Cent;al Komite"; ~ 
c) dé 11 Seksi~Komite 1 s'r 
d) de 11 0nder..:Seksi-Komi te' s'\' 
e) de partij-ressbrten. w 

De werkzaa-mheden en regl8menten betreffénde de organisatie der 
partij worden nader bekend gemaakt in het "Huishou.delijk Regle-
ment". · . . · 
Ar.:t..al.X$ Het "Kongres Nasional" vertegenwoordigt de hoogste macht 
in de partij, · . . 
Atl...Us Slechts .dit Kongrbs vermag wijzigingen te brengen in 
de ze 11st atuten11 , 

De sàm.enstelling van het 11 Central Komi te 11 der partij. is ge
splitst in: 
1. Dagelijks Basttiur 

le voor zitter . 
2e 11 

(Dewan 'rrarianrs 
• s Sardjono, 

s Drs.Maroeto Daroesman, 
3e '' . $ Djokosoedjono, 

Secretiri~: Ngadiman Har~jo Soeparto, le Algemeen 
2e 11 11 : Soetrisno . ~ . ~ 

... l 
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Dp 7 Febr~a~~ 1947 ~ertl in·hé~ Besoékis~he een ~adervor~ing 
geopend onder au~rpici~n van de P .K.I., ter verbreiding van het 
Mar xi SD18 en het Len:lni sme. · . 

. . In verband met de grote belangstè.lling voor het Rode Leger, 
werd_ de Lasjkar Merah in het 'Djemberse .verdeeld in drie groepen. 

Met de opleiding van k~der werd een aanvang gem~akt. Men 
is, n-a te zijn opgeleid, bevoegd om als lei der van de. Lasjkar 
Merah in een èigen district op te treden. ' 

Op 10 Februari 1947 zou.een communistische strijdorganisa
-tie, de "I:a:ttimlU..a", van Djocja naar West-Java (vermoedelijk Gm
geving Buitenzorg) zijn ~vergeplaatst. Verdere gegevens omtrent 
deze strijdorganisatie ontbreken. 

Vol-gens een radiobericht uit Soerabaia zou op een conferen
tie van 23 Februari 1947 van de Lasjkar Rakjat ~an Java en Madee
ra te Magslang zijn besloten, kader voor de Lasjkar Merah te vor-
men. 

Op de vergádeting van. het K.N.'I.P. te Malang (25 Februari 
tot 5 Maart 1947) maakte. Alfmin deel uit van de commissie voor 
aanwijzing van leden voor het nieuwe·K.N.I.P. Het. aantal zetels 
van·de P.K.I, steeg van 1 tot 35, 

·Vermeldenswaard. zijn enige punten ~it het door da P.K.I. 
aan de regering aangeboden programma: _ ·. 
1. D_e regering ·aient ·te streven naar democràtische rechten voor 

het volk buiten. het· de-:-facto, gebied van de republia_k •.. 
2. De regering dient er op aan te dringen, dat het Nederlandse 

leger IndonesiM zal verlaten. _ · 
3. H~t leger moet het karakter van een volksleger verkrijgen. 
4. De vitale bedrijven moeten worden genationaliseerd. 
5. Economische poli tie moet de distributie contl'Oleren. _, 
6. ·oprichting van caBparaties moet zoveel mogelijk van regerings-

wege wo~den.bevorderd. . 
Völgens een rapport van de Marine-Inlichtingendienst kreeg , · 

een informant te Malang de indruk,_ d9.t dà half-intellectuelen bij-,· 
-na allen communistisch waren aangelegd; momenteel staan zij, om 

merdeka te·· verkrijgen,' nog ·achter Sj ahrir, maar. het. zal niet lang~ 
duren, voordat zij openlijk communistisch- zullen opt~eden. · 

. Tijdens· een interview dÇ)or een journalist te Madioen, bElgin 
Maart 1947, zeide Alimin: over Q.e activiteit van da P.K.I_.s .· 
~Onze strijd moet er naa~ buiten uitzien als die van de ~.N.I., 
doch naar binnen moeten wij het P.K.I.-programma gebruiken 11 • 

Op 14 Maart 1947 hebben alle grote bedrijven, werkplaatsen 
en kantoren te Dj oe j.a het :werk ani ge tijd gEi stopt ter herde,nking. 
van· de sterfdag van de "vader. van de ·proletaridrs der gehele we-
reld", Karl Marx. _ . · · · _ 

_ Te Soekaboemi werd de "ûm-"~d.a.J1.aj.a.:t-l:,l:Q.W.a.I." (Proletari-
-sche Volksjeugd) ge'signaleerd. Deze communistische organisatie 
heeft tot taak onrust te stoken op Nederlands gebied en lildone
si6rs, werkzaam bij Nederlandse inst~nties, te ontvoeren. De 
sterkte is ongeveer 300 man. , 

Opruiende pamfletten worden door deze vereniging verspreid 
binnen Nede.rlands gebiaçl., . 

Bijzondere aandacht verdienen de toenemende P.K.I.-invlpe-
den op andere organisaties: ' ' 
a~ Tot voorzitter van de Sarikat Boeroeh Parkeboenan: Repcablik 

_ Indonesia (Sarboepri = Bond van Indonesische on~ernemingsar
beiders), die ongeveer l.ooo.ooo leden tel·t,- is gekozen de · 
vice-voorzitter van_de P.K.I., Mar'oeto Daróesman. 

- De 
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.... . De Sarboepri wenst,· dat de 1e±d.fng en oe' ver zor~ing van· de land
bouwo.ndarneminge.n in handen blijft van Indonesil3rs, terwijl zij 

' overname- van beÇl.ri j ven e!l ond ernamingen dpor d a Re ger_ing nodig 
'acht.;. ·. · . . 

b. De Barisan Tani Indonesta (B-oer-enkorps van Indone.si~), dia oor
spronk~lijk onder invloed van de Part ai Sosialis stond, zwenk
te v~rder naar:liók~ na de benoaming van Sardjono, voorzitter 

' P .K .I •, in Januari 194:7 tot voorzitter. En.i ge programmapunten 
zijn thansr · 
1. Afkö_ndiging v.an een maximum en minimum grondbezit,. zodat el

ke boe_r een menswaardig bestaan zal kunnen leiden; 
-2. Afko.qdiging van ·een n~e-qw e:rfrecht voor ·de overgang van 

grootgrondoe·zi t. · · . \ . 
3. Nationalisering van a:Lle'landbouworJ,dernemingen. 

· · c. ·Eén zekere mate van overeenstemming in de beginsel'en van de. 
P.K.I., de Pasindo en de Partai Boeroeh Indonesia blijkt uit 
het volgondel 
Het tijdschrift de 11Bintang Merah11 raadt zijn lezers a;tn de 
11 ~enghela Rakj at 11 (Dagblad _van de 'Pe sindo te Magelang); de 

· "Boeroeh11 {Dagblad van de P artai Boeroeh Indone si a· ta Dj ocj a) 
en andere-dagb-laden van. dezelfde.richting als de·P~K.~I. te 

·lezen, aangezien de Bintang Merah nog niet in een dagblad kon 
worden omga zat. · 
De Peisindo· gaf blijk>van haar -.verwantschap met de communisti
sche J,.eer.~tell1ngen, door te Djemöer een meisjescursus te ope-. 
nan in economie, politiek, Marxism~ en Leninisme. 
Een doorwerking vàn communistische invloeden in· de Partai Boe-. 
roeh IndonasLa moet worden gezien in de benoemi!lg·van Sety,a
dj.id, .oud':"'voorzi tter van de P,erhimpoenan Indonesia (Indone- · 

.. ~. sisd1e- vereniging). in Holland, tot Voorzitter. . · 
\ d. P.N.r .... sympathieHn komen tot uiting op een bijeenkpms·t, op 

- ~...· 

22 Februari 194.7 door de P.JC.I. ·te Djocja gaorganiseerd, ter 
viering van P,e 11D.ag van net Rode ·Leger". De Minister van Jus
titie, Soe~anto (P.N.I:-lid), memoreerde in eeh rede d~ gs~ • 
·schiederiis. van het Rode <Leger :van Rusland. Tot de gasten be
hoord·en àfgëvaardlgden ;van het .republJkeinse lager- en lucht-. 
vaarthoofdkwartier en van het "Bureau CoBrdiniüie ·van onoffi-
.ciele gavechtsórganisàties11 • , . 

Voorts· verscheen in de Bintang Merah een artikel, getiteld: 
11De dbelstellingen._van de partij 11 , ondertekend door Loekman 
Hakim. Niet geverifieerd· kon worden, of de' schrijver van dit 
artikel identiek is met de vice-Minister van Financit:!n, Loek-
man Hakim (p~·N.I.-1id). . ' . 

. e. Vanwege de Masjoemi is van- een stelling-nemen tegen het Commu- ( 
nisme niets gebleken. Alimin maakte onlangs te Solo t;ijdens 
een collegê over Socialisme en Godsdienst tege!).ov-er de Mohamme
danen een vriendelijk gebaar, door te verklaren, dat het com
munisme de godsdienst>raspecteert, en voorstaandar is van vrij-
heid van godsdienst. · · 

f. In het Bantamse werd een. extra en geluid gehoord. Hadji !chmad 
Chatib, resident van Bantam, hield op 13 Februari 1947 een 
toespraak, waarin hij aan de verzamelde men~gte enige strijd
màkkers van de' P.K •. I. ,uit 1926 voorstelde. Hij memoreerde, dat 
het p~öletariaat. zich 'nie_t de mindere moet, voelen van het in- ., 
tellect; de intellectuelen genoten hun opvoedi~g ~an de over
heersers, daarom moetag de proletari~rs de intellectuelen niet 
vertrouwen en er yoo.r waken, dat zij door hen niet wordeh on-
derdrukt. · 

:- In 
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Na de ondertekening _van de. basis-overeeill:onîst yan Lingga-' 
djati op 25 Maart 1947 verklaarde Alimin: · · · 
"Vooral de moeilijkheden betreffende de economische interventie 
"van buiten zijn zeer groot; d-aarom spoor ik het vol}{: aan de or-, 
11 ganisatie te v_er-sterken en bereid te zijn alle hevelen van de' 
11 republike'inse regering op te volgen.'' . 

- · ·Hij wenst, dat· de regering onmiddellijk zal beginnen mèt 
d~ regist~atia van alle vreemdelingen op republikeins gebied, 
teneinde spoedig een a~nvang te. kunnen maken met de uitvoering 
van .artikel 14 van de basis-over6enkomst (in dit artikel erkent 
de regering van de republiek de aanspraken van,alle niet-Indo
nesi:ärs op herstel in hup rechten: en teruggave van hun, goederen, 
~oor zover deze worden uitgeoefend of zich_bevinden in net ge-
bied, Waarover zij de-facto gezag uitoefent). , · 

· Sardjona waarschuwde .. voor ver-slapping. yolgens hem moet 
de opbouwmet verdubbelde kracht worden aange~at, terwijl reke
ning moet worden gehouden met de rnagelijkheid van een Nederland-
se milrtaire aggressie. · · 

Als aanwijzing, hoever de comnn,mistische propaganda -in 
het binnenlànd doorw8rkt, moge worden medegedeald, dat na de 
bezetting van de Poreng-delta in de Soerabaia..;sactor, communis
tisch propagandamateriaal werd aangetroffen, waaronder grote · 
portretten van Lenin en Stalin, een organisatieschamd van de 
Russische partij-organisatie en een artikel ter ve~heerlijking 
uan Stalin. . , - . 

Te Modjoi:erto bleek, dat het overgrote deel der ,ambtena- . 
ren van het B~nnenlands Bestuur in varbinding staat met de P.K.I., 
terwijl de meeste intell-ectuelen onder de bevolking zijn aangesla. 
tenbij de P.K.I. of bij de Pesindo. · · 

Een te-Charibon verschijnend dagblad doet een scherpe 
aanval op Alimin, naar aanleiding van het feit, dat hij de Pe
moeda1s (Jeugdbonden) op de K.N.I.P.bijeenkomst te Malang 
schar~ heeft gsh~keld. Het ·is niet onaannemelijk, dat Allmin 
het hierdoor bij een. gedeelte van de Pemoada 1 s heeft verbruid~ 

De twee communisten, die deel uitmaakten van de officials 
Indonesische delegatie voor de Inter-Asiatic Relations Confe
rence te New Delhi, zijn Maroato Daroasman en-Soeripno •. 

Soeripno is.in Augustus 1946 door de Perhimpoonan Indone
sia (Indonesische verenieing) in Holland naar hot Internationa
le Studenten-Congres te Praag ee zond en, als vertegenwoordiger · 
der Indonesische studenten. Later is hij uit Holland in Indone
siH teruggekeard~ Op last van het Ministerie van Staat h~eft 
hij tezamen met. een ambtenaar van dit Ministerie, het zendàn van 
een delegati.e naar de- 11 In ter-Asi a tic Student s-Conferenae 11 , die 
op 26 Maart 1947 werd geopend, voorbereid. · 

In een advertentie i~ het nummer van 1 April 1947 van 
het :ee Batavia verschijnende dagblad '1îv1erdeka'' wordt aanbevolen, 
indien men op de· hoogte wenst .to blijven van de strijd der ar
beiders, het Communistisch Ma_r:1ifost van Karl Marx en Engels te 
lezen, ·waarvan de nieuwste Maleise vartaling thans is versche
nen en te batavia verkrijgbaar·Js. ' 

Naast de P.K.I. moeten de volgende-partijen worden ver-
me1da 
1. de Partaf Rakjat Djelata. 
2. de Partaf Bakjat Indonesia. 
3. de Angkatan Kornosnis Mooda. 
4. de·P.K.I.-Merah. 

,, . 
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f~ u~::-~taûaUatJ.ai~-,i.fiJ..aia~ (P .R ~n .·, parti-j van de Massa) 

. Is c_ommunistisch georienteerd. HE?t hoofdkwartier is gaves
>~igéf,t'~ ,Solo; hét parti.j -orgaan is de "So·aarah Rakjat · Djtla
ta". (Stem van de Massa), algemeen voorzitter ~is Soetan Dawa-· 
nis. . . . 

2.,,~-Ll:.aft.aLBI.i.kj.atim}Q~ia.. (Indonesische Volkspartij) 
Is opgericht in Mei;. 1946. De leiders van deze partij 1 . dif3 anti
kapi~álistisch; anti-imperialistisch. en anti-fascistisch is, 

, zijn leidars geweest van de P .• K.I. in 1926. De voorsaamsta 
leider is Maro~to D~roesman~ Waarschijnlijk bestaat deze par
tij uit communisten• en ·socialisten, Vale u.i t Australi~ terug
gekeerde Indonesil:lrs met connecties in -communistische kringen 
zijn lid· van de Partai Rakjat Indonasia. · 

·.- 3~ ~e. An~ka:t.an_KQmQ~;l..s~da.... (Communistische Jeugdvereniging) 
Bestaat:ui:t· communistische jlongeren, die als volgelingen van 
Tan 1[alaka zich niet bij de f.K.I. wensten aan te sluiten • 

. Daze. partij zou ·door bepaalde personen worden beschouwd als 
.een g:ro.ep "blind a comm1,1ni st en'', die niet piekeren als Marxi s
t~n en Trotz~yisten. Zij varklaarde zich tegen de basis-over-
·aankoinst van Linggadj a ti. · · · 

4·. ~ f .K.._l. -M.ar.ah.&. lRo9 e P .K. I • ) . 
Werd, volgens een bericht van 18 Maart 1947 in het dagblad 
"Beri ta Indonesia 11 , versèhijnend te Batavia, te Soerakart a 
opgericht met Djoni als voorzitter en Tompuna èn Ka sim ·als 
secretarissen.· . 

. Op.J .April 1947 werd door de P_.K.:ç.-Merah een verklaring. uit- ( 
gegeven, waarin o.a. de volgende mededel-ingen voorkomens 
,a. De erkenning van de vrijheid van het woord, de gedachten 
en bat geschrift maken het voor een waarlijk democratisch land 
overbodig om lang te pl'aten over het bestaansrècht Va'n aan 
nie~we partij~ · 
:Q.. De toevoeging 11 merah11 achter de naam·P.K.I. geschiedde ter 

-·.onderscheiding van de gewone P.K.I. Het is waar. dat·de 
Komintern d.aze toevoeging van het woord 11merah11 niet heeft 
.goedgekeurd' doch deze goedkeuring was niet mogelijk, omdat 
.de· Komintern als organisatie is opgeheven. 
~·- Vale arbeiders en prolet·arllhs zijn sceptisch gestemd en 
met zorg vervuld t.a.v. de faits et gestes van de tegenwoor
dige P.K.I. en blijven om deze redenen buiten het yerband van . 
dezé communistische partij; dit is een bevestiging van het . 
feit, dat-~e politiek en de tactiek .van de leidine (Sardjono 
en .consorten) niet in ov.areenstem:ming zijn met de wil en de 
ideal,en .van het volk,· dat de communistische begripp'en aanhang·t;· 

·hierin liggen de objectieve redenen voor het oprichten van t3eln ( 
ni.euwa communisti.sche partij. _ ,. · · 
~. De· strategie en tactiek der P.'k.I.-Merah zullen niet van: 
bovenaf word~n opgelegd, doch het resultaat zijn 'van beraad~ 
slaging mat. de laagsta groepen. 
Il_1:en zou uit het vermelde sub d. kunnen opmaken, dat de P .K.I .
Merah is gekant tegen het door.de P.K.I •. van bovenaf (Moskou?;) 

·opleggen van haár tactiek en strategie aan haar volgelingen.: 
·. In het .weekblad 11Siasat 11 verscheen in April 1947 f;len 

artikel "Tragedie in de beweging van het socialisme en cömmunis.
ma in IndonesiWl Betr.eurd wordt, dat de vier bovengenoemde· par
tijen naast de P.K.I. zijn opgericht. Het wordt nodig geacht, · 
dat slechts één proletarische partij bestaat, die de proletari-
sche internationale beweging in Inoonesi~ .iar leiden. · ·. 

D.e leidende figuren in de. republiek staan niet a.hwel-
willend tegenover het communisme. · · 

Soekarno 
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~äatll.Q is, volgens .een '~!I:S~berièht, d()or zijn antece
. denten nauw verwant aan .het ·co!niiiunisme. In November· 1945 zond 
. hij, ter gelegenheid. van de ver·jaardag der Russische ·revolutie, 
~en ~elegram aan Stalin, w&arin hij zijn bewondering uitsprak 
voor het Russische stelsel en zijn vertrouwen uitte in de Rus-
sische ;idealen. . . . · 

H:älli is steeds zeer orthodox-Marxist geweest en l~idde de 
Perhimpoenan Indonesia in Holland in communistische banen. In 
1927 was hiY, lid van de delegatie der Perhimpoenan Indonesia'op 
het interna ti anale congres van de ''Liga te gen koloniale onderdruk-· 
king 11 te Brussel, een communistische mantel.-organisatie. Hij kreeg 
zelfs zitting. in. het. presidium van dit congres. · ) . . · 

Zgk~1~~~da1-b~1-~Qmmun1~m~~~~~~~~l1~~1n~e g~ga: 
du~~.e.:t._al.s~~n-~.s!:ill.~I.~i..e.Y.e._QglïQgiog! ... ïml:dU~ilmm.d ... 
In~~and.Jl1.e.r.m.e.du..a_~.LO..an..Q~..Q.e.ui.1~llj,k.,_;dai-u~ ... .Q:t.Uni: 
.a.a:t~.a.tm.e._g.o.mmun4U~~.t.e.n.o.~.an-Y.au.Qn.ai:L.e.u..m~~.n..dan 

· ~Qt_aa~m.e.n~~ai-h~-~QmwYDi~m.e.-àls_~Qn.Q~~-.e.n so~laäi-~= 
.t~.wiL..fm...alS-lïru.:.e.ldQ.e..a.Q.h.QUYiin.e. .... _me..d.e._àauk_z.U_.dL.a~~~muW.s.:. 
.t1~~~.QuaE.anQ.a~~.e.~~-Et..Q.:t..e.~-1Wll.Qwi-1U..t~!.e.~..Qu_h.a.t_u~:ak: 
.t~~d~:t.i:~ti~ tau ::t.ao...d.a_!!.~D.Q.e.:Ql1.lLID~~U!!. ... 

· ~-tn.Q~li.ililli!~~~.:t.àa:Ld.au·_Q_QJ4_Q..al_d~äWnali~u.e.ging 
· · ~.te..e.d s m.e.~IL.d..sLr.ad1.Q.a~-Liç_hlin.LJlall.Jia_l'le..t.al.d.te"lo lulli_z.al 

:W.Q~.e.n..E~.:t.JJ.Yld.... ' . . ' . 
.. ~1:.e.g.e.n-da-~~nli:u..:.ni.e.L.an_JY.Qr.d.e.o._n:L..e.:L .. t1Jà.1Lma~g.e.l.wl· 

ü.D.QWW, ·. d an_i~_io.Q..QD.e...SU,_.Qll_~~.tWl_g~llU-DWwtL:t.e.'-l!'Q.m.e.n 
· J~:an.JrlQ~21J.-1rL.zi.irL.s1.I:1.lQ._:t..e.z..en_d.a · he ars and.e...::.~QW:lmi.s~ba :«.e..ta.ld.:. · 
.Q.I:~-:-.e.rW!~U.e.iliallQ.e....llQlili.e..k.f! .JiY.wllY1.;ll.t..._ 

HET~iliN~~Q_QQMMUNI~~ 

Tot dusverre is eén commurü stische gro~~p in Indii:J onbespro
ken gebleven• n.l. die der Chinezen. De Chines~ bevolkingsgroep 
vormde reeds. voor' de oorJog ~en moeilijk vraagstuk vanwege zo-·~ 

.wel de tweeslachtige .positie in internationaal-rechtelijks op
zicht, als de dubbelhartige houding van een groot deel de-r in 
lndi~ wo-onachtige Chinezen. · · · -

Om dit te begrijpen, realisere men zich eerst dat de on
geveer 1. 200.000 zielen tellende Chinese bevolking ln twee grote 

. groepen moet wo:,rden onderscheiden, t.w. de t 400,000 z.g.· sinkhah 
of totok-Chinezen,_ die. in CP,ina geboren ·zijn ert naar Indi~ emi- · 

. greerden en de! öOO,OOO z.g. peranakan-Chinezen,. die in IndiM 
geboren zijn, grot·endeels uit huwelijken met Inheemse vrouwen, 
en dus v·an gemengd Chinee· s...:Ind onesisch bloed zijn. 

De positie van de Sinkheh-Chinese groep is betrekkelijk een~ 
youdig. Deze Chinezen zijn onderdanen van China, voelen zich ook 
zo en worden, niet slechts door de Chinese, doch ook door de Ne
derlandse wetgeving, als zodanig beschouwd. 

De positie vari de per<?.nakan-Chinese groep is gecompliceer
der. Volgens de Nederlandse wetgeving zijn de ze Chinezen ( i·ndien 
uit in IndHJ gevestigde ouders geboren) Nederlandse onderdanen. 
Doch volgens de Chinese wetten zijn deze Chinezen ond~rdanen van 
China, hetgeen tot gevplg heeft, dat ook daze .Chinese bavo~kings
groap door ~e Chinese regering, die daarbij profiteert van de . 
pto-Chinese sympathiel:\n van een belangrijk. deel van deze groep, 
binnen het kader van haar officiele bemoeienis met de overzee-, 
Chinezen wordt getrökken. · 

Thans, nu China een grote mogendheid is geworden met alle 
daaraan verbonden politieke eh culturel.e glorie,· tracht de Chi-

- nese -
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: n~s~. ;a'garing. d~ze inmangiz+gsp:o;Liti'~k- wée:p met kracht. voort te 
ze·tt_en. Hierdoor- word.en vele van da 8oo.ooo peranakàn-Chi-nezen, 
d.;ie_- econömisch aan· hun Indonesische geboortegrohd zijn g.àboridan, 
-hàár. China, het. lahd van hun afstamming; getrokken~ . · · 

· · GEizien de toestand in China. is het duidelijk, d-at de twee 
, partijen,_ die Çiaar om~· d-~- macht strijden, hun afspiegeling in In-· 
d'on:esi~ vind~n. De Kub :Min Tang-.. groep helt uit eigen belang, 
zo· lang nog niet bekend is, welke plaats de Nederlanders en de 

.Chinezen in de nieuwe Indonésische republiek zullen innemen, er 
, toe· over,.samen te gaan met. wat zi,j ~:Let- als è.en mede-ge_dupeerde 

groep,- de Nederlanders, doch is officieel zeker niet tegen het 
Mardeka~streven~ _ 

-De 'ande.re groep, waaroqder eGn groot .deel der Chinese 
j_eugd, _en wel dat deel, dat (:!ommunistisch is en min of meer met 
het commun1stische regiem vàn Yenan sympathiseert, bevindt zich 
op grond·,van deze polit:i.,eke. overtuiging in ,het kamp van de tegen 
·ons striJdende troeperi. Bij, som!nige gelegenheden werd ook met 
de extremist·ische ·st:rijdkorpsen medegêvochten, zo bijv6 tijdens 
de· gevechten in ·November 194 5 te So_erabaia~- , -

_ Dé. ee~r~s.te groep wij st. echter al lEf samenwerking mat ons af, 
orn he't communisme ondE:)r de Chinezen te bestrijdèn. Zij houdt zich · 
aan 1;1en otder van Nanking, die verbiedt, da·t vreemde k;rach_ten 
er. _in b'strokken worden in een vreemd land Chinese communisten te 

_ · b'Er~tri jdan~ _ . · · 
Me.er. gedetailleerde gegevens ove:ç- de verbreiding -vtm. het 

·cqmtnunisme 'bhçler de Chinezen op Java .zijn hier .thans_ no.riL niet 
·pekend~ Wel zijn de namen van e-:aige plaatselijke vel'enig_ih.gen 
bèkend, doch omtrent de onderlinge samenwerking, doelstelling en. 
contacten mat het moederland staan nog geen concrete gegevens 
t 1er · be schikki'ng. · · '· · 

. De .communistische Chinese beweging te Batavia beschikt se-
dert eind 1946 over eén orgaan, de ''~ng_H:aa,_f.iiW11 , ·waar.in een · 
sch~rpe act~e ~ÓDdt·gevoerd tegen de Kuo Min Tang en he~ Nedar
landsè gezag. Dit blad wordt uit Singapore gesteund. 

·Te Soerabaia verscheen in Januari 1947 een nieuw perio
diek 11~11 , met op çle omslag een rode ster en het portret· van 
Lenin't -Dit blad is communistisch en beschrijft de revolutionnai
re beweging in ftu,sland. Gr~tis verspreiding geschiedt door Tjioe 
Tjiauw Khoen, bestuurslid van de communistische Chines~ vereni-
ging "I,a_Q.bw:u: ... ~ll.e.h" ·• -. . 

( ' 

Op 4 Maart 1947 werd door de "Kunûna.o.g_:I.Qug,\1 een Chinese 
organisatie; te Batavia, besloten, het ondarwijs in de communis-

. tische leer op de Chinese scholen op Java te intensiveren. Tegen 

_, 

.. : ... 

·docenten, die de 11Kuo Min Tang 11 -principes voordragen, zal eert 
actie worden ondernomen. Leerkrachten van Chinese origine in 
Indionesi~ zullen worden overgehaald bij zondere pa~da.gogische cur-_ 
sussen' in Yenante volgen. Bovéridi~n zullen in enig~ Chinese 
dagblad-bedrijven communistische cellen worden ingeschoven, ter
wijl de consolioering van: communistische invloeden in de dagbla
den "Sin Po"' 11Keng Pon en 11Sin Ming HU;i 11 op het programma staat • 

. In'Sémarang werd een comni.u,nistische Chinë'se Vereniging op
geriçht onder het mom van een handelsonderneming, genaamè. "aunz. 
Boe11 • Deze vereniging staat in contact met Singapore en stuurt 

_ d.m.v. prauwenvaarders, in1 het Chinees gestelde berichten door. 
Aan de andere kant staat zij in contact met Indonesische politi-e
ke partijen. Achter de schermen schijnt het ''Siang Boe11 .-bedrijf 
door het "Oei Tiong Ham11 -concern te worden geprotegeerd. 

-o-o-
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' I. .!NDONES:t,S,CH COMMUNISME. 

A. f!!!§.!~!!}B· 
Op 18 November 1945 werd te Medan de P .K. I. -Sumatra opgericht. De 

leiding der partij berust bij Abdoel Xarim al$ voorz:l.:Cter en Mr.La,eat 
Siregar als vice-voor.zi tter. . · . 
· Met vrij grote zekerheid kan worden aangenomen~ dat deze oprichting 
in overleg met de P .K. I. -leiding op Java geschiedde~ De "Propaganda
delegatie van de Indonesis.che regering naar Sumatra'', die in October 
1945 van Jàva vertrok, telde een niet gering aantal communisten, die 
uitvoerige instructies en co.mrnuriistisch propaganda-materiaal medevoerden-, 
alsmede uitgewerkte plannen voor.de oprichting van een Lasjkar Merah 
(Rode Leger) op Sumatra. ,. . · · · 

· De prominente figuren van de P.K.I.-Sumatra zijn notoire communist-en 
uit de jaren 1926 en 1927. 

Volgens dr ·statuten is het doel het verkrijgen van een .Indonesia 
Merdeka op communistische grondslag. · · 

De P.K.I. rekent op buitenlandse steun, zowel moreel als materieel. 
Reeds einde 1945 werden contacten gelegd met de M. C .P. (Malay Communist, 
Party) te Singapore; Vooraanstaande leiders van laatstgenoemde partij 
kvvamen via Tandjong Balai naar Sumatra. Zeer waarschijnlijk ontvangen 
Abdoel Xarira en Mr.Loea:t Siregar hun instructies van de op Malaka ope
rerende Mo:Q,amed Samin Taib~ wiens communistische activiteit op Sumatra 
dateert van 1932, toen hij· vari een tweejarige cursus in soc~ale politièk · 
uit :Moskou was teruggekeerd. Taib staat in verbinding met de voorzitter · 
der communistisch georienteerde M.N.P. (Malay Nationalist Party) te.· 
pingapore, Dr. Boerhanoedin. . ' . 

Begin 1946 trad het extreme nationalisme onweerstaanbaar naar voren, 
waarbij de P .K. I. de leiding nam. Volksfronten kwàmen tot stand, om
streeks medio Februari 1946 regionaal, later een overkappende volksfront
organisatie-voor geheel Sumatra. Zoals Tan Malaka op Java is Abdoel Xarim 
op Sumatra de centrale figuur~ die via de P.K.I. zijn amn:i,.ties voor het 
gouverneursambt tracht te verwezenlijken. 

Dat de P.K.I.~ .vooral in de residenties S.W.K. en S.O.K., wortel . 
scho9t, vond niet het minst haar oorzaak in de uitermate slechte econo-
mïsche toestand in deze residenties.- ·· , 

De P .K. I. lieert zich gemakkeiijk rp.et terreurorganisaties en· moet d?n;-' 
ook verantwoordelijk wordep gest~ld voor.veel terreuractiviteit. 

Waar· het de P.K.I. onmogelijk'is direct invloed op-de massa uit te 
oefenen~· past zij in'filtratiepolitiek toe. 

B • Q!I~~~§§!}_~g_Q!}~Y::2:~~±~~g-Y§!!_2~~~!!!~1!~2h~-E§E:!2!si~~ · 
1. S.û.K. (Sumatra' s Oost.:..Kust) . 

, De Afdeling· S. 0 .K. van de P .K. I. werd reeds einde 1945 opgericht. 
Voorzitter werd Moh.Joenoes Nasoetion. , 

Op initiatiefvan het Komite·Nasional Indonesia van s.o.K., waarin 
de extreem-nationalisten de leiding hadden, kwam op 2 Februari 1946 
te Pematang Siantàr, de coördinatie v;an politieke, economische, sociale 
en religieuze verenigingen tot een Volksfront tot stand.· 

Begin Maart 1946 speelde zich de "sociale revolutiè1 af, waarbij 
het Volksfront ondercommunistische leiding naar de macht greep en 
alle .zelfbestuurders elimineerde. Er zijn aanwijzingen, dat Apdoel 
Xarim en de toenmalige wnd.gouverneur van Sumatra, Dr.Amir~ deze 
revolutie hadden voorbereid. 
_ De republikeinse Minister van Defensie, Mr.Sjarifoeddin, begaf . 

zich op 9 April 1946 naar Sumatra, met het doel, het extremisme ·aldaar 
te matigen. Hij trachtte een etnde te maken·aan de.he~rsende chaos 
doDr het gezag van de republikeinse bestuurs-autor1te1ten te.verster
ken en er op aan te dringen, dat het Volksfront met de reger1ng zou .· 
samenwerken. 

- Te Medan -
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. Te Medan kwam het op ll April 1946 tot een botsing met de P ,K. I1 ~ 
. leiding,· hetgeen' openlijk werd. gedemonstreerd door interrupties o.p' 

een openlucht-meeting op een plein tegenover het hoofdkwartièr van 
de P.K.I., van waaruit gedurende een rede van één der,ambtenaren, 
die de Minister vergezelde, ui troep,en werden gehoord als "het volk 
is thans rechter", in antwoord op de verklaring, dat in geen geval 
het volk het recht heeft eigenmachtig op te treden. Abdoel Xarim · 
werd niet toegestaan een openbare rede te houden tijdens het bezoek 
van de Minister aan Medan. . 

Op 25 April 1946 arresteerde men Moh.Joenoes Naso~tion, die in 
samenwerking met de terroristenleider Jakob Siregar en de Japanse 
Kapitein Inöue, thans Mohammedaan en Abdoel Rasjid geheten, te 
Pematang Siantar de "Nationale Raad van Extremisten" had gevormd, 
welke beoogde alle republikeinse ambtenaren te ontvoeren. De T.R.I. 
ondernam een gewapende actie tegen genoemde Raad, tengevolge waarvan 
deze, volgens een republikeins perscommuniqué van 10 Mei 1946~ weer 
onder gouvernementscontrole zou zijn gebracht. 

Na het bezoek van Minister Sjarifoeddin sloeg het Volksfront S.O.K. 
een gematigde toon aan, zoals blijkt uit een op 15 Mei 1946 te Pematang 
Siantar aangenomen resolutie: · 
HVertrouwen in Soetan 3jahrir, zolang deze de eis van 100% merdeka 
handhaaft". Dat het Volksfront in de practijk een gematigde politiek 
zou gaan voeren, was niet te verwachten. 

De activiteit van Abdoel Xarim in het openbaar bleek na het bezoek 
van de Minister sterk te zijn verminderd. Hij keurde het kidnap-sys
teem af. In hoeverre dit stroo~t met zijn eigen ware gevoelens, is ( 
de vraag. 

Op 10 Mei 1946 besloten afgevaardigden van de P.B.I. te Medan een , 
nieuw vakverbond op te richten, onder de naam van P,S.B.I.(Persatoean 
Serikat Boeroeh Indonesia), met Abdoel Xarim als vOëïrzitter. Men kan 
aannemen, dat met X~rim het radicale element in de vakbeweging is 
geintroduceerd. 

Met de Pesindo vormde de P.K.I. een geheim blok tegen de P.N.I., 
die een sterke positie inneemt. 

Uit Medan werd in November 1946 gemeld, dat het Volksfront en de 
P.K.I. zich hádden verenigd met het doel te protesteren tegen de 
conferentie van de Nederlanders met Soekarno te Cheribon. 

Medio December 1946 werd de P,B.P.I. (Persatoegn Boer9eh Perke
boenau Indonesia) opgericht, een vakvereniging van ondernemingsarbei-
ders, onder voorzitterschap van Loeat Siregar. Deze vereniging -
streeft naar coördinatie met soortgelijke verenigingen op 6umatra 
en Java. · 

Volgens een bericht van Maart 1947 werd in een boekwinkel te Medan 
aan een beperkte lezerskring communistische propagandalectuur in de 
Engelse taal (uitgaven van "Sovjet News", Londen) verkocht. De eige-,, 
naar van deze winkel staat in relatie m~t velerepublikeinse civiele 
en militaire autoriteiten. 

2. S.W.K. (Sumatra's West-Kust) 
Het Komite Nasional Indonesia van S.W,K. nam op 23 Maart 1946 het 

initiatief tot het oprichten van een Volksfront. Bij de oprichtings
vergaderLlg te Fort de Koek was Abdoel Xarim aanwezig. 

Het Volksfront spoorde aan tot de grofste terreur en ontketende 
een haat- en lastercampagne tegen de Nederlanders. Het is niet te 
gewaagd te veronderstellen, dat het Volksfront, dat onder leiding van 
zeer extreme elementen stond, in hoofdzaak leden van de P.K.I., een 
revolutie voorbereidde, zoals ter S.O.K. had plaats gehad, en dat het 
republikeinse bestuur het uitbreken daarvan door tijdig ingrijpen 
wist te voorkomen. . 

Na het bezoek van Minister Sjarifoeddin aan Sumatra kwam in de 
toestand een wending ten goede, o.a. doordat de resident Djamil o:p 
25 April 1946 overging tot arrestatie van een zestal volksfrontlel
ders, waaronder de vooraanstaande communist Soetan Oesman Keadilan, 
die ontslagen was als assistent-resi~ent van Padang. ' 
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Het bestuur van .de Àfdeling s.~w:Ic "van ·de .P~K.I. werd op 1 Mei 
1946 als volgt samengesteld·: 
Voor~ i ttér - Roe stam, bijgenaam<f Nan Labih; 
SE?creta!ris ~ Nadj o Sa ti; . ·· . 

I 
..,-'I\ 

Vice-voorzitter: Aminoeddin, bijganaamd Sjarief; 
Penningmeester : Radjo Boedjang. 
Door haar invloed in het Volksfront behoeft de P .K. I. weinig op de 
voorgrond te treden, hetgeen haar tactiek is, omdat hét woord 
"communist" bij de overwegend godsdienstige Minangkabauer een slechte 
klank ];leeft. Bij de zuivering van de partij in Mei 1946 moesten alle 
lidmaatsooapskaarten, insignes en stempels worden ingewisseld. Het 
hamer en sikkel-embleem mocht niet meer op voertuigen worden aange
bracht, daar de godsdienstige gevoelens van het volk moesten worden 
öntzien. 
· Op 22 Mei 1946 werden de gearresteerde volksfrontlei~ers uit 

hechtenis ontslagen, waarbij het "parket" verklaarde, dat de aan
houding uitsluitend was geschied vanwege een politiek meningsverschil, 
terwijl het nooit j .. ;1 de bedoeling had gelegen een strafvervolging in 
te stellen. 

Op 23 Mei 1946 verklaarde het Volksfront 9 dat het de ·regering ten 
volle zou steunen, geen belastingen zou heffen, geen arrestaties zou 
verrichten en tenslotte, dat "de regering het volksfront ~11- alles zou 
steunen". 

Op 10 Juni 1946 werd in een vergadering van het Volksfront beslayen , 
tot de oprichting van een legislatief lichaam en een politieke raad. 

Duidelijk blijkt, dat het Volksfront de gehele politiek leidt. 
Daar de P.K.I. 'in het Volksfront een overheersende posi-~ie inneemt, 
en in de executieve van het Komite Nasional Indonesia v:a:n S.W.K. de 
macht in handen heeft, is zij de drijvende kracht in het bestuur van 
S.W.K. . . · 

De verklaring in Juni 1946 van d-é resident Djam.il, dié·. op- 17 Mei 
1946 door de P.K.I. werd gearresteerd en vijf dagen later werd' vrij
gelatenJ dat hij zeer tevreden yvas over' zijn positie in de residentie 
en dat het Volksfront stevig achter. hem stond· 9 is zeker juist, doch 
men dient te bedenken, dat Djamil eerst de plaats had ingenomen, die 
het Volksfront hem had aangewezen. · . _ 

Leiders van diverse politieke partijen in het d.~strict. Pairian. 
(ten Zuiden van Padang) prótesteerden op 9-0ctober 1946 heftig tegen 
de benoeming van de vice-voorzitter der P.K.I., Aminoe~din, tot 
boepati. . · 

De republikeinse voorlichtingsdienst te Fort de Koek meldde op 16 
October 1946 aan de Minister van Voörlï·chting te Batavia, dat de , 
P.K.I. het plan had ontworpen een revolutie te ontketenen en verzocht 
de speciale' aandacht van d~·Minister van Defensie hierop· te vestigen, 
in verband met duidelijke aanwijzingen van infiltratie van de P.K.I. , 
in het leger. 

Naast de P .K. I. moet worden genoemd de I.C .• P. ( Internat.ional 
Communist Party), die in de tweede helft van Februari 1940 soor heit. 
eerst werd gesignaleerd. Voorzitter is de Mohammedaanse Chinees Kho 
Goan Tjien, woonachtig te Fort de Koek, oud-lid Seinendan; vice
voorzitter ·is de Javaan Soepardi, als collaborateur berucht door zijn 
afpersingen gedurende de Japànse tijd. 

De leden dezer partij dragen een rood-wit metalen insigne met· drie 
sterren in de rode bovenbaan, waarop een witte middenbaan volgt, 
waaronder een cirkel in .rood met hamer en sikkel, waaromheen in een 
vijfpuntige ster de letters I .c .P. . ·, 

In Juni 1946 vertoonde de partij een snelle groei, die ecb;ter 
daarna weer tot stilstand is gekomen. De partij· schijnt over ruime 
fondsen te beschikken. 

Brits-Indische militaire.n 
· in de propagandavoering voor 

zouden te Padang betrokken zijn gew~est 
deze partij. , 
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· ; · 'Dr.'À.K.·Gani 1 üJ.dertij-cl s-ub-gquvE}rneur, van Zuid-Sumatra, die . ., 
blijkens zijn redevoeringen voor Indónesia "gec.entraliseerde demo era;... 

,_ t~e" wenst,,· zoals in de "heï1staat" Rusland, zou een kettingbrief, 
UJ.tgaande van de I.C.P., met als c·entrum Móskou, gewillig hebben 
doorgegèy.en, - · . · ·· / . · · 
· De T~C~l'l, heeft als bijnaam 11 P.K~I.-Nica", omdat zij heeft beweerd, 

dat "in Holl,and ook communisten waren11 • - · 

Voorts moet de activiteit·worden.vermeld van de-P.K.I.L.I. (Partai 
Kommunie Indonesia Loka],. Islamy). 

Deze· partij. is bij verschillende gelegenhedendoor de P .IC. I. openl:ijk. 
gedisq_ualificeerd. Abdoel Xarim verklaarde in September 1946, dat de 

.P.K,I.L.I; en haar strijdorganisatie "Tentara Saifoellah11 in geen 
enkeL organisatorisch verband staan met de P .K. I. . 

·op 27 en 28 October 1946 werd een conferentie van de P.K.I.L.I. 
voor Midden-Sumatra gehouden, waarvoor het·gebouw van het Komite 
Nasional t.e Fort de Koek beschikbaar werd gesteld. Hieruit mag wor
den geconCludeerd, dat V§n republikeinse zijde tegen het optreden van 
dèze partij geen bezwaren bestaan. De conferentie b&~~eitte coördina-
tie van alle Islamitische troepen. · ., 

Incident~el werden vijandelijkheden gemeld tussen deze communis
tische partij. op· godsdienstige grondslag en de op internationaal
communistische leest geschoeide P.K.I. 

De P.K.I.L.I~ verleènde medewerking aan communistische onlusten 
te Painan in Dece)llber 1946, die door de T. R. I. werden bedwongen.· 

In de op 5' Januari 194 7 te Fort .de Koek gehouden vergaderîng werd_ 
de volgende resolutie aangenqmen; "Of het ontwerp van Linggadj at i ( 
wo-rdt aangenomen of verworpen, de N.I.C.A. en het N.I.C.A.-gebroed' 
moge,rr geen stap meer doen op Indonesisch ge bied". 

Tenslotte moet melding worden gemaakt van de An~katan Komrounis 
Moeda (Verenîging van jeugdige Communisten) met.lie lioof'dkWartier 
te Fort de Koek. , 

In DeC.ember 1946 drong deze organisatie er bij het Werkcomité 
K-.N. I. P. op aan, ervoor· te zorgen, dat de poli 'iieke personen, wier 
krachten de nationale revolutie hard nodig heeft, zoals Tan Malaka, 
w~er in vrijheid worden gesteld.. ' 

'3. Palembanf. · 

,. '· 

.. Te Pa embang viel begin Februari 1946 een toenemende communistische 
· activi t.ei t te constateren, die in Maart 1946 leidde tot de ·oprichting 
van de Afdeling P.K.I.~Palembang. 

Officiele installatie als onderdeel der P.K.I -Sumatra geschiedde 
eerst op 21 Juli 1946 door een vertegenwoordiger·u.i~ Tandjong-Karang ·· 
in het·gebouw van de P.K.T.T. (Chinese landbouwèrsbond), LeideT werd . 
Achmad, "é~n der prominente figuren·van de terreur~organisatie P.B.H~I. 
De Batakker Hoetagaloeng is één der bestuursleden. :' 

Communistische propagandisten kwamen uit Malaka te. Palembang. ' 
Hoewel reeds op 25 Februari 1946 het Volksfront was opgericht, bleek 
van de werkzaamheid hiervan weinig. Of de P .K. I. in dit Volksfront, 
is opgenomen, is onzeker. 

Communistisch getirit is de P .K. T. (I:erkoempoela.n Kaoem Ta.ni), een· 
vrij sterke landbouwersorganisatie, die in Juli 1946 haar ~J..eden aan..., 
spoörde de productie van levensmiddelen en grondstoffen voor kleding 
te ·verdubbelen om ·de re'gering te steunen. 

4. Lampongse Districten. 
De voorzitter van de Afdeling P.K.I.-Lampongse Districten, Abd. 

. ' ' ~. 

Halim Djoenaid Soerapat, deelde in October 1946 meda', dat de partij 
30.000 ledentelde, ondergebracht in 20 secties, 60 subsecties en 30 
kringen. Dit aantal lijkt sterk overdreven, hoewel-in Zuid-Sumatra 
de P.K.I,":"tampongse Districten de leiding schijnt te. :l'aèbben. 

· Veel activiteJ.t is er niet en bij de sociale revolutie ·te Tandjong-
Karang op 10 September 1946 werd de partij zelfs. niet gen~md. 
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5. Benkoelen • 
In Benkoelen treft Irlen activiteit van de I.C.P. aan. 

6 ~ Dj àmbi. · - ·. . · 
Einde December 1946 werd een ins ti tuut 11 Poetri Ksatrij a 11 opgericht, 

een school, waar vrouwen worden opgeleid voor propagandavoering ten 
behoeve van de links georienteerde partijen (Pesindo, Partai Sosialis 
enP.K.I.). 

7. Riouw . 
. De.meest actieve Indonesische politieke organisaties te Singapore, 

d1e z1ch speci,aal voor Riouw interesseren_, zijn de ;p .K.B. :;ç..!. (Pers~ 
tq_eaYLKfJ._Qerp. Boeroeh Indonesia) en de Perkabim (Perkoempoelan Xäö"ë:ll! 
Bq~~roeh I.qp_onesiÄ)Ile rdeka). Beide verenigingen z;ijn .::ommunistisch 
georienteerd. · 

, . .)• 

C. Comrnun~~stiBche invloeden. ___ "-;"_ ............. = ... ., ........ -_., __________ _ 

Op 11 Juli 1946 reageerde Abdoel Xarim te Pematang Siantar op de 
arrestatie van Sjahrir als volgt: 
11 De beschuldigingen aan het adres van Tan Malaka zullen de houding van 
de P.K.I. niet beinvloeden. De P.K.I. steunt de regering en staat acheer 
haar 11

• 

Het is echter de vraag, of zijn merendeels onontwikkelde volgelingen 
ertoe kunnen worden gebracht hun primit~ef opgezette ideologie prijs te 
geven in het belangvan h.et ideaal van een nationale eenheid. Gereleveerd 
zij eep vroeger gedane uitlating van Abdoel Xarim, naar aanleiding v~~ de 
arrestatie van Tan Malaka ~ 11 Daar het Indonesische Bestuur op Java Ta~ 
Malaka heeft gearresteerd, ben. ik verplicht het Indonesische Bestuur 
op Sumatra te arresteren 11 , Mocht dit laatste al zijn plan zijn geweest, 
dan blijkt uit het voorgaande, dat Xarim zijn extreme politiek noodge
dwongen h$eft moeten laten varen, zij het misschien slechts tijdelijk. 

Direct na het ·bezoèk van Minister Sjarifoeddin aan-Surnatra vermin-
derde de communistische activiteit, doch langzamerhand slaagden de 
communisten erin weer vaste voet te krijgen door middel van de uitbrei
ding van h:.m invloedssfeer;· militair optreden, blok:1.[orming en infiltratie, . 
o • a. in de '.C , R . I. · · · 

Medio 1946 vond het communisme in toenemende mate ingang bij de 
bevolking van Sumatra. De ontwikkeling ervan werd dan ook bij de repu
blikeinse autoriteiten en in buitenlandse kringen met ongerustheid 
gadegeslagen. Volgens een artikel van Jenkins \journalist van de te 
Singapore verschijnende Sunday Times, later correspondent van Reuter) 
in October 1946, achtten de republikeinse leiders van Sumatra een 
spoedige overeenkomst met de Nederlanders gewenst, omdat 11 SOrnmigen ee.::1 
catastropllale ommezwaai naar het communisme-vreesden, indien er geen 
overeerJmmst tot stand zou komen'1

• ' • 

Op 7 .J:iovember ·1946 werd te Fort de Koek een congres van de P .K. 1.
Sumatra met de Gerak Tani (Landbouwersbond) gehouden. ·verklaard werd, 
dat de P.K.I. naast de andere partijen zal strijden voor. verdediging 
van de republiek tegen het westerse imperialisme. Tan Malaka werd 
gedesavoueerd. Het congres besloot te streven naar de o.prichting van 
arbeidsraden, socialisatie van bedrijven en collectieve landbouw. 

Met de Partai Sosialis en de Pesindo werd in November 1946 een 
11 socialistisch blok voor Midden-Sumatra11 gevormd. Besloten werd kader 
te vormen VCJor de socialistische beweging, in de geest van het Karl . 
Marx House. 

Op de P,K.I.-conferentie te Fort de Koek in December 1946 kwamhet 
streven ·eet uiting om te komen tot een republiek op communistische .. 
grondslag. Toekomstige coalitievorming met andere partijen van gellJk
soortige politieke opvattingen is vermoedelijk reeds op hoger plan voor
bereid, aangezien vooral in de redevoering van de resident Mr.Abdoel 
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Madjid, voottd'l,l.rend gerefereerd werd aansamenwerking tot vorming van 
een 11 Socialistische Gemeenschap", waarbij steeds uitspraken van Lenin 
e:n andere communisten werden aangehaald. Madjid noemde de communisten 

. van 1926 de 11 voorlopers. van de nationale revolutie". Een duidelijke 
teg~hste-lling heerste tussen de Masjoemi-leden, die in vrij grote 
getale a.anwezig :waren, en de andere bezoekers.· · 
'. Een aanwijzing, dat het gevaar voor eigenmachtig en zelfstandig 
communistisch optreden op Sumatra door de republikeinse autoriteiten 
op Java wordt beseft, en dat zij daartegen ook wel inc.identeel maat
regelen willen nemen, zou kunnen worden gezien in de omstandigheid,· dat 
de beiqe P .K. I. -l·eiders Abäoel Xariin (resident ter beschikking van · 
Gouverneur Hassan) en Mr.Loeat Si-regar, volgens een bericht van begin 
Januari. 1947 zijn benoemd tot resident ter beschikking van· de Minister 
van Binnenlandse Zaken, en voor Java zijn bestemd. Vermoedelijk zullen 
genoemde leiders deze bestemming niet volgen. Het, is de vraag, of een 
dergelijke maatregel ·in dit stadium nog veel effect zal .sorteren, terwijl 
moet worden afgewacht, of qe republikeinse regering.zich zal kunnen ver
oorloven, in de huidige polit.ieke situatie verder te gaan dan een derge
lijke poging, om te elfder ure de activiteit van de P.K.I.-Sumatra te 
remmen. 

Ein~e December 1946 vertrokken Abdoel Xarim en Mr.Loeat Siregar in 
gezelschap van Dateek Ketoewo, Said Ali en Madalia (dochter van Datoek 
Katoewo), per vlie.gtuig naar Java om het ·cóngres van de P.K.I. bij te 
wonen, dat van ll tot 13 Januari 1947 te .Soerakarta werd gehouden. TijdPns 
dit congres, dat het eerste grote congres is geweest na 1926, werd AbdQ .... 

·· Xar.im tot 11 0ommissaris van het Gew~t Sumatra11 b,enoemd. 

,·, 
-~I, tC OMMUNIST ISCHE MILITAIRE ORGANISATIES._ 

In verschillende delen van Sumatra is militaire activiteit van commu
) ; nistische organisaties geconstateerd. · 

\' 'I 

: :. -- 1,, ' S ,p • K. , \ . 
~: · Van een georganiseerd optreden van de Lasjka;r Merah werd niets gemerkt, 
.d. Ond.er de naam van Barisan Mérah of Tenta:ça Merah opereren goed bewa-

pende terreurbend,en, vóoral in het Siantarse en bij deolieterreinen te 
Pangkalan Brandan. In Juni 1946 werden in Bengkalis en Pakan Baroe afde
~ingen van de Tentara Merah opgericht. Over de sterkte dezer afdelingen 

. zijn geen gegevens beschikbaar. Meerdere malen werd gerapporteerd, dat 
' gedeserteerde Japanners zich bij deze organisaties hadden aangesloten. 
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de verantwoordelijkheid van terreurdaden,, di-e .onder háar naam geschied
den~ van· zich afschuivend, MoordpartiJen, door communisten te Soengei 
Sarih gepleegd, werden door de P.K.I'. beschouwd 'als "gehe§ll los te staa.D. 

·van de partij 11 
•• Evenzo werden de terreurorganisaties Baris-an Saifo.ellah · 

(van Manindjau) e~ Sangki~ (van Loeboek Basoeng) gedisqualificeerd. · · 
. Te Emmahaven n.chtte de P .K. I. -sectie een oproep tot alle heiho 1 s en 

wees erop, dat. de Japanners .niet.voor niets gedurende 3t jaar aan de 
Indonesiërs een militaire opleiding hadden gegeven. 

In de afdeling Padang vá.rt de P. K. I. schi·jnt een splitsing te zijn 
ontstaan; enerzijds de gematigde elementen van de P.K.I. en anderzijds 

·de militante afdeling? de P.K.I.Liar (Wild~ P.K.I.), ook wel Ariarchie 
Kiri (Linkse Anarchie) .geheten. De P .K. I. Liar is een goed gewapende 
bende. , die zich. schuldig maakt aart ·vele rampokpartijen en bestaat uit 
aanhangers van Tan Malaka en leden van de T .M.I., die zich na de mis
lukte staatsgreep van Tan Malaka hebben afgescheiden. 

· Een andere uit de T.M.I. getreden ~ende is de·Tentara van Amir Bidai 
die in Juli 1946 in de omgeving van Padang ageerde. · · . 

Volgens een betrouwbaar te achten bericht van September 1946 ging de 
T,M,I. te Fort de Koek over in de T.R.I. 

Te Padang werd half September 1946 opgericht de Badan K~amanan Ralc,jat, 
een soort burgerwacht, waarin vele P .K. I. -leden toetraden. · 
Bij de zuivering van de stad Padang, op 1 December 1946, werden vele.· 
leden gearresteerd, terwijl de organisatie werd ontbonden. 

3. Zuid-Sumatra. 
..... Bij besluit van de P.K.I. te Tandjong. Karang werd op 27 Juli 1946 d'e 
Lasjkar Merah P.K.I.-Zuid-Suma.tra gevormd, bestaande uit twee regimenten, 
genaaind 
le divisie te Tandjong Karang 
2e divisie te Palembang. 

In de residentie Djambi kon het bestaan van een Tentara ~erah worden 
gesignaleerd. . . 

Te Palembang bestaat de terreur-organisatie P.B,H.I. De interpretatie 
van de naam P.B.H.I. is onzeker. Mogelijkheden zijn ?ersatoean Boeroetig 
H_~ntoe Indonesia (Bond van Uilen van Indonesia), Persatoean Banteng 
Hitam Indonesia (Bond van Zwarte· Buffels van Indonesia) en P·ersatoe-an 
Boeroeh Harian Indonesia (Bond van Dagloners van Indonesia)." Deze orga
nisatie werd genoemd bij vrijwel alle gevallen van kidna~pen en wordt 

' ook·wel eens aangeduid als "lijfwacht van Gani 11
• Na de dood van de leider 

Raden Wangoen werd de P.B.H.I. vrijwel geliquideerd. In Junt 1946 ver
klaarde de T.R.I. officieel, dat de P.B.H.I. geen onderdeel m~r was van 
het l~ger, Later zouden aJ.:le vroegere leden, die al naar de binm:;]Qlandèn 
waren weggetrokken, weer zijn opgeroe,pen. Onder leiding. van R~den At;kliJiad 
zou deze bende zelfs een sterkte van 15.000 .hebben bere1kt. D1t .aantal 
zal wel sterk overdreven zijn. 

De mogelijkheid bestaat, dat deP.B.H.I. de bovenve~elde 2e divisi-e 
te Palembang van de Lasjkar Merah P.K.I.-Zuid-Sumatra ~~· . 

Het Badan Kongres Andalas Selatan, gevormd medio Jul1 1946, ~a~r1n 
de P.K.I. van Zuid-Sumatra is opgenomen; publiceerde een handle1d1ng 
voor het voeren van een guerillastrijd door de Tentara Merah. 

III. CH~EES COMMUNISME. 

1. s.o.K. 
a. Union of the Chinese Youth. 

- -Velë Chinësë Teügdorganisa~ies sloten zich in Januari 1946 aane~n 
to't de tinion of the Chinese Youth, die . .communistisch is georienteerd, 
de jeugd tracht op te voeden in anti-Westerse geest ·en streeft naar 
vorming van een internationaal democratisch eenheidsfront, ~amenge
steld uit de u.s.S.R., landen met een volksregering, vredel1evende 
elementen onder de arbeidersmassa in kapitalistische landen en de 
volken.in kolonië_n en semi-koloniën. 
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b. Q~in~s.ê_ ,D~mo_g_rgrtic~L~agu~ {Ming Qhfe .. ~TQng Min).!.. . . . ,·~ 
· .. Op lzrJuni 1946 werd te Medan officieel·de communistische Chinese 

. , De~ocratic League (Ming Choé To.ng Min) opger:i.,.9ht, .die via Singapore 
nauwe contacten onderhoudt~ met het internat.ioriale communisme~. Sub-

. afd-elingen werden te Bindjai, Brastagi en Pematang s·iantar ingesteld. 
. De· Chinese Demoeratic League heeft een' gevaarlijk subversièf 

· karakter. In het openbaar tracht de p~tij haar ware bedoelingen te 
càrnoufleren, door zich als gematigd aa..YJ. te dienen. Zij staat sympa
thï~k tegenover he.t Indonesische Merdeka-ideaal. De l{racht der bewe
ging ~al ongetwijfeld afhangen van de kansen, die de internationale 
communistische propaganda krijgt om het gebied van S.O.K. binnen te 
dringen en zal nauw samenhangen met de politieke ontwikkeling,in 
China enhet herstel van de economie in Nederlands-Indië. · · 

De voornaamste leiders zijn~ 
Saw Chong Han, hoofdredacteur van de communistisch georienteerde 

Demoeratic 
1
DailyNews, ·te Medan; 

Chao Hong Pin, directeur van de. TI_emocratic Daily News;-
Wang Yim Soet, na de capitulatie vàn Japan uit Malaka over.gekomen; 
Vee,Tjing Tong,voor de oorlog door de regering uit Indi~ verwijderd, 

· werkt samen met Jakob Siregar en Kapt.Inoue; , 
Yap E Tong, viá Tandjong Balai en Singapore naar Hongkong ver

trokken om Sumatra-te vertegenwoordigen· op een confe
rentie van de Demöcratic League Z.O.Azië,.die begin 

. Fe.bruari 194 7 zou' hebben plaats gehad. 
De Chinese Democratie League werkt samen ·met de Oversea Chinese (. 

Assqci~tion te Medan. Bei.de partijen hebben contact met Tan Kah Kee, 
leider der China Democratie League te Singapore. · · 

De Chinese Demo'cratic League verkrijgt steeds meer invloed en 
begint zich te ontwikkelen tot een organisatie, die leiding geeft aan 
verschillende Chinese vak- en arbeià.ersverenigingen. 1 

Dat, de reactiB op het drijven v~n de communisten niet is· uitge
bleven, bleek uit een. op 28 M~i 1946 op Chao Hóng Pin gepleegde 
moordaanslag. · · 

Sedert geheel Medan onder controle van het Nederlandse gezag is 
·.gekomen, zijn vele leden van de Chinese Demoeratic League te.Medan 

naar Singapore vertrokken, alwaar ,zij bij de Malay Communist Party 
.. een poli t~eke opleidi,ng zullen on.tvangen~ 

c... §.u_T1!ng ~ong_Lg_ng ·1i§..n_HJ!i.:.. . 
De China Demoeratic League gaf de stoot -tot de oprichting te 

Medan,in November 1946, van de Su .Tung Kong Long Lien Hui (Algemene 
Associatie van Landbouwers en Arbeiders). Bij 'de oprichtingsvergade
ring legde de voorzitter Yap Tj ie Yen de nadruk op de belangrijkheid 
van een zodanige organisatie met :Q.et oog op de bestrijding van het 
kapitalisme. :Deze vereniging gaf een manifest uit, waarin het voleenr -~ 
voorkomt· - . I 

~ 11Het spijt ons te moeten zeggen, dat, ofschoon gedurende de tweede 
wereldoorlog net fascisme werd neergeslagen, de revolutie nog niet · 
is voltooid. In Sovjet-Rusland hebb~n arbeiders en landbouwers hun 
vrijhe:i.d.v~rkregen; in andere delen van de wereld moeten millioenen 
arbeiders en landbouwers·nog steeds wanhopig voor hun vrijheid 
strijden." _ 

d. .Q.hin~S.§. ,1a.Qoyr_UniQn.!. 
Te Medan werd in October 1946 opgericht de Chinese Labour Unio.n, 

die streeft naar lotsverbetering van èfe Chinese arbeiders. Het is 
mogelijk, datdeze partij mede verántwoordelijk moet worden gesteld 
voor stakingen van Chinese arbeiders in Medan. · 

· , Talrijke draden verbinden de genoemde organisaties met partijen op 
Malá.ka (de Malay Communist Party, de China Demoeratic League, de Friend:s 
of Indonesia Society., de General' Labour Union, de Malay Nationalist 
'Party) en met organisaties voor de wapen-· en unifo~smokkelhandel tussen 
Malaka en Sumatra; 
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Bekende leiders van communis-tisch· ge.or:i,entéerde Indonesische 'vereni
-gingen op Malaka, zoals Dr.J3o·erhanoedin, Abmad Tarahoed:Îrn, Mohamed Sa.min 
Taib, Has~y Tapir en S .L .•. Tobing, stf?,an in nauwe relatie met politieke t 
voormannen en republikeins.e au tori te i ten op Sumatra. · · 

Ook in de Ove,rsea, Chinese .Fe<ieration (Chung Hoa Chung Hui) hebben 
communistische elementen vaste voet weten te krijgen. Op enkele p~aatsen 
ontstond een scheiding tussen communistische en niet-communistische 
leden van deze vereniging. \ 

Er is samenwerking ~econstateerd tussen de Chinese communisten en 
communist_ische groepen van ·andere landaard. Voorbeelden hiervan zijn de 
1 Mei-samenkomst van Chinese, Indonesische en Indische arbeiders in . 
Bindjai ~n de -oprichting_ te Bindjai van een.af~elin~ van de Lemba~a 
~okras1 Baroe Pemoeda ~~~~~Jera 9 bestaande u1t Ch1nese, Inuones1sch~ 
en Voor-Indische pemoeda' s, waarvan het centrale bestuur te Me dan zetelt ... 

Als terreurorganisatie moet worden vermeld de Sing Sen~ Siah,·waarin · 
Kapitein Inoue en Jakob 3iregar samenwerkten met notoirehÏnese commu
nisten. Of deze organisatie nog bestaat, ·is onbekend. -· 

Het ontslag van het Hoofd van een Chinese school te Pematang Siantar, 
/ die bekend stond als een fel communist, wordt toegeschreven aan de ver

minderde invloed van de links-geiDrienteerde·groepen in Pematang Siantar. 
Als gevolg van een vertrouwelijk onderhoud tussen de gouverneur Hassan 
~en de secretaris van de Chinese Ambassadeur, Dr.Li Ti Chun, einde 1946, 
zou de links-georienteerde groep te Pematang Siantar veel invloed hebben 
ingeboet, zodat.verschillende vooraanstaande leden naar Singapore zouden 
zijn vertrokken. 

Te Pematang Siantar werd in·Februari 1947 op een vergadering van 
communisten door een Chinees ve.ttegehwoordiger van de Ch~nese Democratie 
League een zwarte lijst van pro-Nederlandse Chinezen voorgelegd, waar
voor speciaal de Indonesische communisten belangstelling toonden, 

2. S,W,K. . . 
In Juni 1946 werd te Padang onder de Chinezen opgericht de arbeiders

partij· Part ai Kaoem Boeroeh Tj onghoa (of Chinese Labour Party) . Voorz:i,. t..:: 
ter is de Chinese ,communü.?t So .Boeng Seng. · 

Deze vereniging, die niet geheel vrij is van coramunist_ische smetten, 
is niet fel anti-Nederlands. 

}. Palemban_g• , _ . 
· De co:inmunistische Chinese organisatie te Palembang is de P .K. T.T. 
(Perkoempoelan Kaoem Tan~- TjonghGa), ook wel Long Giap TjongEoei geheten. 

Het hoofdbestuur van deze Chinese Landbouwersbond is als volgt samen-
gesteld: Voorzitter : Thung A Soei , 

Vice-voorzitter: Tnong Kie Tek 
le secretaris Tan Koan Tjong 
2e secretaris : Lie A Phin . 

· : Lim Foeng Aa (functie onbekend). . 
De P .K. T.T. heeft rechtstreekse verbindingen met Singapore. Er be~. 

staat samenwerkingmet de Indonesische Landbouwersbond tP.K.T.) en de \ 
Indonesische terreurorganisatie P.B.H.I. 

In Februari 194 7 werd een geheime Chinese V crènigin~ "Mang. Siong . 
Foei 11 (Chinese National Peace Maintenance·Party) opger1cht, d1e onder 
leiding van de communist Tong Tja Kauw staat. 

4-. Riouw. , 
De Chinese bevolking is over het algemeen pro-Nederlande en heeft 

weinig sympathie voor de Indonesische onafhan~elijkheidsbeweging. . 
In de onderafdeling t~ Tandjong Balai heerst onder de Chinese beval:- ·•· 

kingsgroep een gematigd communisme, dat zich uit in communistisch ge- .. r 
crienteerde arbeidersveTenigingen, die collectief bij de General Labop.:r. 
Union te Singapore'zijn aangesloten. 
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5. :S~a eh Billiton. · · · - . 
. -_ '1Je singlilieh-Çhinezen, ·alsmede de Chines.e jongeren, die in Singapore 

z,ijn ()pgevoèd, , zijn iri het algemee.n· zeer links geori<;mteerd. · 
· Op 31 October 1946 we:rd t'e Pangkalpinang de Serikat Kaoem. Bóeroeh 

opgericht. Op an~ére plaatsen~bestaari thans afdelingen· van de.ze arbei-
d~rsorgahisatie. . - , · 

Bij een staking onder de Indonesische èn Chinese arbeiders van dè 
afdeling baggermolens van de Bangka-Tinwirining, die op 20 ~ebruari · , 
1947 1500 stakers omvatte,-nam de Serikat Kaoem Boerooh het voor-de 
stakers óp. · 

De· ineident.en te Palembang, waarbij vele Chinese slachtoffers vielen, 
àlsmede het al;Ulhouden en opbrengen van verdachte schepe·n door de. Konink
lijke Marine, hebben niet alleen onder de Chinese bevolking te Singapore,· 

-doch. ook onder de Chinezen op Sumatra veel st.of doen opwaaien. Onder 
lf=!iding van Tap. Kah Kee, -lèider van de Chi!na Demoeratic League te Singa- , 
pore, en de communist Lauw Boe Tan, leider van ·de Indonesián Chi~ese 
Frieridship Societ.y, werden voorbereidingèn getroffen tot een boycot
ac.tie tegen de Nederlanders. Deze actie heeft een communistische onder-

·g;ro.nd. · 

-o-o-o-o-
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COMMUNISTISCHE VERBINDINGEN, 

1• Verbindingen !P&1 Nede'rland, 

De verbindingen met de communisten in Nederland liggen voo~ 
de h~nd en zullen zeker zijn verstevigd door de terugkee~ uit 
Nederland naar Indonesi~ van 300 Indonesi~rs, begin 1947, waar• 
onder enfge bekende communisten, een aantal leden van dé Vereni
ging "Vrij Spanje", o.a. de Javaan Darmin, en leden van de 
Perhimpoenan Indonesia, Voorts bevond zich Roestam Effendi onder 
d~ Indi~-gangers. · 

· Verder moge worden gewezen op het nauwe contact tussen.de 
S.O.B.S.I.(Sentral Organisási Boeroeh Selderoeh Indonesia, 
Centrale Organisatie van a~le Indonesische Arbeiders) en de 
~.v.o. te ~terdam, dat blijkt ~it wederzijdse uitnodigingen 
tot het bijwonen van congressen, ·De voorzitter van de E.v.c. 
was op het in Hei 1947 te Malang gehouden B.O.B.S,I.-congres 
aanwezig, 

In "D.e vvaarheid" van 11 Maart 1947 is een afschrift o,pgeno
men van ~en op 18 Februari 1947 door de P.K.I. aan de c.P.N. 
gezonden brief, In d-it schrijven wordt o.a. het volgende ge
zegd: "Indonesil:! wil niets liever dan het, conflict met Nederland 
op vreedzame wijze oplossen, De Indonesische delegatie wenst 
zo spoedig mogelijk de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati te 
onderteken.en, Hinderpalen worden door Nederland opgeworpen, 
dat door militaire acties de aandacht van het politieke naar 
het militaire toneel heeft willen afleiden en daarna door het 
opdringen van ·een motie-Romrne een geheel andere inhoud geeft 
aan de overeenkomst. Daarnaast roept men in Indonesi~ statem 
in het leven, die· op gelijke voet met de Indonesische republiek 
heten te staan, In wezen· zijn het ni.euwe vormen van koloni@n, 
waar terreur heerst en democratie vreemd is, waar een "presi
dent·" en een "regering" z:i,jn, die niet het minste. vertrouwen 
van de bevolking genieten, Terwijl wij onze krachten geven aan 
de versterking van het binnenlandse front, zijn wij er ons van· 
bewust, dat wij sterke steun van de progressieve krachten in 
de wereld nodig hebben, daar onze nationale revolutie een deel 
is van de universele strijd voor de ·democratie en het zelfbe
schikkingsrecht. der volkeren, Wij eisen onmiddellijk staking 
der troepenz~ndingen nadr Indonesi~, terwijl de in Indbnesi~ 
aanwezige troepen moeten worden teruggetrokken, Wij doen een 
beroep op Uw steun," 

In êen van de door het Nederlandse Rode Kruis verzonden bun
dels couranten en tijdschriften werden begin Januari '47 twee 
exemplaren van het orgaan van de C.P.N. "De Waarheid" aange
troffen, De inhoudsopgave was op èèn exemplaar hiervan zodanig 
geplakt, .dat de naam van de courant geheel was verdwenen, 

Volgens· een·· bericht van begin Jan,~ 47 wordt door. enkele, 
met 11 De Waarheid" in nontact staande dienstplichtingen van het 
R.I.M,I.-personeel voortdurend in het geheim defaitistische nro
paganda ~evoerd, E~n van de hoofdaanstichters verklaarde onder 
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zijn vrienden, in verbinding te staan m(3t communistische de- . 
menten onder de R.IiM.I. te Bandeeng en bezig te zijn contact 
te zoeken met geestverwanten in Batavia en Sperabaja. · 

Gepropageer~ werd zoveel mogelijk klaagbrieven o:v.er toesta~
, den in Indi~ aap. familielèden in Holland te zenden, die onder 
valse naam naàr. "De Waarheid" :moeten worden doorgezonden, 

Te Madioen werd op instigatie van d.e P.K.I. door Ir. Sidin,. 
die onlangs uit Nederland terugkeerd·e,. een lezing. gehouden over 
het politieke leven in Nederland en in het buitenland. De steun 
van de C.P.N. werd door spreker zeer gewaardeerd. 

II, Verbindingen ~ Au.strali~. · 

Duidelijk z~Jn de verbindingen van Java met Australià, hetgeen 
geen verwondering wekt, daar door de vele uit Australië terugge
keerde Indonesiërs nauw contact is gelegd met de Australian Com
munist Party. Ook de huidige voorzitter van de P.K.I., Sardjono, 
keeVde na de Japanse cap~tulatie uit Aust~ali~ naar Indi@ terug, 

elen van deze 1gerepatrieerden kregen hun opleiding op de . 
Marx-sçhool te Sydney~ (Het te Madioen geopende ~arx-house moet 
als een navolging van deze Marx-school worden gezien), · · 

Bekend is, dat een geregelde correspondentie bestaat tussen 
communisten in Australi~ en het Republikeinse Ministerie'van 
Voorlichting, op "11'/Clk Ministerie vele der uit Australi!:! gerepa
'trieerde Indonesièirs te werk zijn gesteld. Reeds meerdere malen 'i.. 
bleek, dat naar dit 11inisterie draden van spionnage, ondergrondse 
actie en wapensmokkel lopen. . 

Door de uit Australi~ gerepatrieerden werd en wordt heel wat 
communistische propaganda-lectuur medegebracht, hetwelk, naar 
gebleken is, gretig wordt gelezen. Zo werd o.m. een brochure 
verspreid: "Hoe word' ik communist". In eenbrief van de arbei
ders uit Q,ueensland, medegebracht door gerepatrieerden, beloof
den eerstgenoemden de strijd van de Indonesi~rs tegen het Neder
lands imperialisme te zullen blijven steunen. 

Vermelde~waard en tekenend voor de houding van president 
Soekarno is, dat deze ·de gerepatriéerden- toesprak ei;l. hun opoffe-

lringsgezindheid prees, Daarbij zei.de hij; "Onze strijd gaat hand . 
. in hand met de strijd -van de arbeiders in·China, Rusland, ·Austra
li~ ,I Holland onz. ·AllE. en geeft e·lke natie daaraan zijn eigen ver
schijningsvorm. Wij stellen ons ten doel; het bereiken v.an ~ên · 
staat, die alle ~ilanderi. van de archipel omvat 11 , 

De mededeling van de Centrale Raad van de Fesindo op 10 Janu-

~
ri '47, ·dat zij de voor het front bostemde medicijnen, die· af

komstig waren van de Australian Communist Party, door tussen~ 
omst van de P.K.I. had ontvangen, is een bewijs, dat samenwer

king tussen de P.K.I. en de Australian Communist Party bestaat. 
Naast·vorenvermelde verbindingen loopt nog een andere draad 

n.aar Australi~. 

t 
Op 21 December ~46 benoemde Sjahrir G.H.Campbell, secretaris 

an de Communistische partij te Sydney, tot Temporary Trade 
ommjmioner, voor de Republiek in Australil!, mede tot taak heb
ende het verlenen van hulp en bescherming aan de Indonesische 
taatsburgers, die in Australi~ nandel drijven. · 

' - Dat -



\_ ' .... ·:· 
: i 

-:- 3 -

Dat men poogt een radio--verbinding tussen .Java en Australili! 
tot stand te brengen, blijkt uit eon verklaring van een .luite
nant van de T.R.I .• (Koesnario), medio Febr·. '47, waarin deze mede
deelde, dat hij opdracht had persoonlijk aan Henry, vice-voor
zitter van de Austraian Cornm.unist Party, gegevens te verstrekken 
voor een radioverbinding Djocja-Australi~. 

Een uitvoerig schrijven, &an de Australian Communist P~rty 
aan ~~n van·de P.K.I.-leiders van Sumatra in Jan.'47; vormt 
een aanwijzing, dt;it een vrij nauw contact tussen ds.communisten 
1in Australid' en die op Suma.~ra bestaat •. In dit schrijven wordt . 
~iteen gezet~ o~. welke wijze de Australian Communist Party d~ 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd heeft gesteund, terwijl 
tevens richtlijnen worden verstrekt voor de samenwerking tussen 
de P.K.I.-secties op Sumatra en de Australian Communist Party, 
waarvan do volgende mogen worden .geciteerd: 
1. in samenwerking met de Australian Communist Party verspr~iden 

van de beginselen van Marx en Lenin; 
\ 2. oprichten van de zeelieden.,..oa:ganisatie Sarikat Pelajar Indone- . · 

sia · 
3. het'Komite Indonesia Merdekais de officiele vertegenwoordiging 

1

/ :·.- · in Australi~ vari de regering van de Republiek indonesia; 
J 4, al~ middelen om resultaten te boeken, zal gebruik:worden ge-

. J maakt van de lndonesian-Australian Association, de Indonesian · 
.: Club, de Perantauan Ban{Ssaindonesia (Vereniging van Indone- . 
;:; sil-!rs in hot buitenland) en het Film Syndicat. 
.. 
j ·•. 

P.K.I.-leden op Sumatra kunnen zich o.a. in verbinding stel
len met Pool·te 9ydney en Malariky (secretaris ~omite Indonesia 
Merdoka) te Sydney.-

VermeldBriswaard is, ,dat de communistische. cineast Joris Ivens, 
maker van de communistisch geinspireerde film 11 Indonesia Calling'~ 
met Ministers van ·de Republiek correspondeert via h~t Centrale 
Komite Indonesia Merdeka (Conkim) te Brisbane,Hij_heeft zijn 
diensten aan de Republiek aangeboden in April of :c"}tober 1947 
en wil dan een volledigegeoutilleerde filmvoorlichtingsdienst 
voor de republiek organiseren. · 

Hij werkte mede aan de films 11 Life in the Sovjet" en "Spanish 
Earth", en deelde na de capitulatie van Japan mede, dat hij' 
niet langer voor de,Nederlands-Indische regering kon werken, 
omdat do politiek der Nederlanders niet strookte met de ontwik-

~-; keling van democratische principes. 
f. Volgens oen recent bericht zou Ivens zich thans in Indonesié 
•:: ophouden en werkzaam zijn in dienst van de Minister van Voor-
•l: lichting, Natsir, 

III.Verbindingen ~Engeland. 
I 

' 

De P.K,I. houdt cont~ct met de Britse Communistische Partij. 
via bepaalde personen, behorende tot de R.A.F. . 

In Februari 1947 ontving de P.K,I.-voorzitter, Sardjono, 
oen schrijven van de Secretaris van, de Britse Communistische 
Part'ij, Harry Pollitt, waarin deze zijn vreugde uitte over het 
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feit, dat do P-.K~I. voortdurend krachtiger wordt. 

·IV.. Verbindingen ~ China,· 

Volgons oen bericht van eind Jan.' 47 zou een 6-tal vo·oraan
staande figuren uit dó communistische beweging in Yenan via 
Hongkong en Singapore een~ezoek brongen aan Indonesiè. 

Tot dit gezelschap behoren: 
Tan Chang Kian Redacteur van het of:t'iciele orgaan van de Com

munistische regering (Sin Hu.a liet Po); 
Se Si Lioo Eèono~isch expert van de communistische rege

ring in Yonan; 
Chiauw Moeh Behoorde tot de Staf van de communistische par-

tij in Hongkong; . 
Pan Han Nieng Jongere broer van de Vice-Minister van Propa

ganda_van de Yenan regering. 
Het is mogelijk, dat de bedoeling van deze delegatie uit China 

is, rechtstreeks contact op te nemon met botrekking tot econo-
mische aange,legenheden, · · 

Verdere gegèvens omtrent dit bezoek .ontbreken. 
· Yap E Tong, ~sn der voormannon van de Chinese Democrat.io Lea

gue te Medan, vertrok via Singapore naar Hongkong, cm Sumatra te 
vertegenwoordigen op een conferentie van de Democratische Lige. . 
Z.O.Azie, welke bogin Februari 1947 zou hebben plaats gehad. 

Voorts werd door do Chinese Democratie League te Medan een 
verzoek geelaan om propagandisten en propagandamateriaul uit· China 
te zenden~ 

V. Verbindingen met Arabische ütaten, 

h ~ Uit een Antara-bericht blijkt, dat in Bagdad een afdeling van 
't de P.K.I. bestaat, . 
· OP 18 Januari 1947 heeft;:. do voorzitter der P .K. I._ Bagdad de 

Gezanten van de Syrische Republiek, Libanon en het l\oninkrijk 
Transjordani~ bezocht en speciale brieven overhandigd voor do 
Presidenten van S~lrië en Libanon en voor Koning Abdoellah van 
Transjordani~ om er op aan te dringen de Republiek Indonesig'te 
ar kennen. 

VI. Ver~indingen mot' Malaka illi. Rusland., 

1. Communistische organisaties .!&_!.>Singapore. 
ne volgende communistische organisaties zijn thans te Singa
pore bekend: 
1. M.C.P, - Malay Communist Party, 
2~ Faderation of Trade Unions, . 
3. I.L.P. - Indono~ian Labour Party, 

terwijl onderstaande organisaties een communistische in
slag bezitton: 

4, P.K.B.I. - Persatoean Kaoem Boeroeh Inclonesia (Vereniging 
van arbeidersgroeperi van Indonenia), 

'. 
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,5. Perkabim - Perkoempoelan Kaoem Bperoeh Indonesia Merdeka 

(Vereniging van arbeidersgroepen van Vrij Indonesia), · 
6. P.I.M. - Pemoeda Indonesia Merdoka (Jeugdbond van Vrij 

Indones ia) , 
7, M.N~P. - Malay Nationalist Party, 
8. C.D.L. -China Demoeratic League, 
9. Friends of Indonesia Society. 

Van deze organisaties zijn de volgende nadere bijzonderheden 
bekend: 

1. M.C,P. 
- - -Deze organisatie is een overblijfsel van de Malay Peo
ples Anti Japanese Army 1 en bestaat Voornameli -~kuit perso
nen, die intimideren, en weinig echte communisten, Waar
sehijnlijk heeft deze organisatie geen vast omlijnd plan 
eij is voorlopig het sch~ppen van wanorde ten doel gesteld. 
De naam zou dan ook alleen·zijn gekozen als de vlag, diw 
de lading dekt, .. 

Als leider trad oorspronkelijk een zekexe Mcchtaroedin 
op,. die 15 jaren· in Moskou verblijf heeft gchouden.·Zijn 
huidige verblijfplaats .is onbekend, Hij zou bovendien een 
bestuursfunctie hebben bekle..:dbij de M,N.P. · 

Een ander bestuurslid is Chang Ming Ching. Deze ver
klagrde onlangs aan eon vertegenwoordiger van het Indone
sische Persbureau Antara, dat de M.C.P. niet alleen c.ontact 
wenst to hebbcm met do Part ai Sosialis, doch ook met ande
re Indonesische partijen en in het bijzonder met de Repu
blikeinse ro·goring, tcneind~ berichten te kunnen ui twisse
len. Deze vcrklaring hield verband mot het feit, dat de 
M.C.P, een brief had ontvangen van.de Partai Sosialis te 
Sumatra, waarin de strijd van de Partai Sosialis op poli
tiek, economisch en sociaal gebied werd beschreven. Verder 

' vermeldde de brief, dat de Partai Sosialis zich over hec l 
Indoncsia heeft uitgebreid mot Djocja als centrum on 
Sjahrir als leider. 

Teneinde de actie te versterken, wenste do Partai 
Sosialis vriendschappelijke bandE.;n te sluiten met de commu
nistische partij op Malaka, de Arbeidarsbond en do Maleiers
in het algemeen, als bondgenoten in de strijd tegen het 
imperialist;iech kapitalisme', 

Chang Ming Ching doelde voorts mede de mening van 
Alimin de delen, met wie hij in Singapore reeds kc~nis had 
gemaakt, n.l. dat do aanname van de ontwerp-overeenkomst 
van Linggadjati in het geheel geen overgave betekent. Wij 
moeten er van doordrongen zijn, dat onze nationale strijd 
aan de internationale verhouding moet worden aangepast. 

Een derde persoon in deze o~ganisatic, die onze spe~ 
ciale aandacht vraagt, is do leider van het Uitvocrónd 
Comité, dat voornamelijk tegen do zelfbestuurders op Mala
ka ageert, Moh.Samin Taib. 

Uit zijn politieke loopbaan is het volgende van be
lang: Taib, die vlooiend Engels, Nederlands en Frans 
spreekt, kwam in 1930 in contact met buitenlandse commu
nistische agitatoren, die hem in de ge;egenheid stelden 

- om -
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om in Moskou eon tweejarige cursus te volgen in communis
t~sche sociale.politiek. Na terugkeer van deze cursus be
gaf hij zich naar Sumatra en begon met zijn anti-Westerse 
pro'pagandavoeting, gepaard gaande met celvorming, op ver .. 
schille.m.de plaatsen ter S,W.K. en in het Noorden van 
Sumatra, In die tijd ( 1936-19}7) kwam hij in contact met 
de Japanner Hayashi, die hem m.et grote geldbedragen steun
de in zijn anti-Westerse prqpaganda. Gedur-ende de Japanse 
bez.etting. verzorgde hij op Japans bevel de radio-omroep 
te :Penang; doch keerde in 1942 naar Si.lm.atra terug, alwaar 
hij een propaganda-tournee begon, wederom door Hayashi· gefi
nancierd. Eind 1943 werd hij goa.riréEiteerd, daar 9-e Japanners 
zijn propaganda te· communistisch vonden~ doch hij moest na 
2 maanden,weer worden losgelaten; aangezien zijn aanhang te 
groot was; oeh feit, dat door de Japartnors rtiet over het 
hoofd kán wordon gezien. . 

Bemerkende, dat de +nilitaire toei3tand zich voor dè Ja
panners in ongunstige zin wijzigde, verliet hi'j Sumatra, ·en 
vestigde .zich weer op 1Io.lako., naar verluidt op instructie 
van de Komintern, met de bedoeling hem. te gebruiken voor de 
samenwerking tussen de Maleise en Chinese communisten. 

Om nu de Moslimse communisten zo sterk mogelijk te or
ganiseren, verenigde hij Java, Sumatra· en Malaka,. inclusief 
Singapore~ in ê&n blok onder êên hoofd. 

De indruk wordt verkregen, dat M.S.Taib een belangrijke 
politieke figuur is, die achter de schermen werkt en ervoor \ 
zorgt,. dat hij bui ten schot b li jf't (de ·bekende dubbe 1-organi
satie van. de communisti~che partlÎlj, ook in 1926 geconstateerd 
bij de P.K.I.) 

2. Faderation Qt Trade Unions. 
Deze organisatie voert slechts sinds korten tijd deze 

naam; voordien werd afwisselend de naam General Labour Union 
of' Singapore Chinese Labour Union gebruikt. De politieke 
inslag is z~~r communistisch; propaganda wordt gemaakt voor' 
communistische, ide~n, stakingen worden aangewakkerd·, enz. 
Bij elk arbeidsgeschil komt deze, organisatie naar voren. 
Zij probeert zich te laten erkennen door de Britse autori
teiten als een politieke partij of groep, met het- doel op 
deze wijze politieke mE\,cht te verkrijgen om aan de regering 
te kunnen deelnemen. , 

3.Indonesian Labour Part~. 
Van de leiders van deze organisatie is alleen de naam 

·van de vice-president bekend, n.l. de 90mmunist Badoet Soe
pardjo. Van de drie tot dusverre genoèmde organisaties is 
deze het minst communistisch. Voornamelijk wordt anti-Wester
se propaganda gevoerd, terwijl handelsrelaties :worden aange-· 
knoopt met niet door ons bezette gebieden in Indonesi~. Deze 
organisatie bezit de beste buitenlandse verbindingen, des
tijds tot stand gebracht door een zekere A.S.Harahap, thans 
werkzaam bij het republikeinse persbureau Antara. 

De partij heeft verbindingen met: 
Australi~ : Central.Co~ittee Indonesia Merdoka 
Bagdad : Indonesian Association 
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Mekka Indorresian Student Association 
Bombay. Indonesian Youth Association en 

Indonesian Students Committee 
Colombo Union of Oyerseas Indonesians 
Liverpool Indonesian Moslem Society 
Amsterdam Redactie van Indonesia 
New York Indonesia Club of America 
San Fran-

cisco : Oonlln.i ttee for .e·ree Indones ia 
Vermeldenswaard is nog, dat deze organisatie bij 

"Cables enWireless 11 te Singapore een spion zou hebben weten 
onder te brengen, die :politieke telegrammen co:pieert. 

Persatoean E:!ioem Boeroeh Indonesia (P.K.B.I.) 
Perkoempoelan Itaoem Boeroeh Indonesia Merdeka (Pe.rkabim) 
Pemoeda Indonesia Merdeka. {P.I.M.·) · 

Deze veren1gingen hebben tot doel de Indonesi~rs van 
Malaka te verenigen, en voor de Indonesische ~aak op Malaka 
propaganda te laten maken. 

De ondergrond van deze propaganda is veelal ~terk com
munistisch, terwijl. meer ttmerdeka 11 wórdt gevraagd dan van de 
Indonesisc·he regering op Java thans te ve.rwach ten is. 

De voorzitter van de P.K.B.I. is s.l.Töbing, die door 
Sjarifoedin is aangesteld als Vertegenwoordiger van de Minis
ter van Defensie te Malaka, terwijl een der leiders een zeke.re 
Hashmy Tahir is, die tevens een bestuursfunctie in de Federa~ . 
ti on of Trade''Unions bekleedt, een heerszuchtig, geldzoekend 
persoon zonder idealen, ongeveer 27 jaar oud. 

De P.K.B.I. beijvert zich grote hoeveelheden ttapep.en 
en militaire uitrusting aan te kopen. 

Op 10 Februari 1947 nam de "Persatoean Indonesia" 
(Vereniging Indonesia, ex P.K.B.I.) eon resolutie aan, hou
dende verzoek aan de Amerikaanse, Canadese, Engelse, Russische, 
Australische, irahso en Chinese regeringen, geen fin~nciele en 
materiele hulp meer aan Nederla;nd te verstrekken in verband 
met de Nederlandse praetijken (mitrailleurvuur uit de lucht 
op vrouwen en kinderen, het geb_r:uik van Japanse krijgsgevan
g~nen in de voorato linie, enz,) Verzocht werd diplomatieke
eh handelsbetrekkingen met de Republiek te openen. 

Van de bestuursleden van de P~I.M~ is bekend, Dr. Elfrain 
"11olmy, die in Turkije heeft gestudeerd en voor de 11 Nica" te 
Brisbane en Singapore heeft gewerkt, doch daarna is omgezwaaid. 

I , 

1. Malay Nationalist Party. 
Dë huidige voorzitter van de Malay Nationalist Party, ook 

genaamd Partai Kebangsaan M.alayoe Malaya (P.K.M.M. )- is Dr. 
Boerhanoedin te Kuala Lumpur. Hij is een Padanger, die re0ds op 
jeugdige leeftij~ met Mohamed Hatta in contact kwam, met wiens 
·politieke ide~n hij toen reeds sympathiseerde. Later kWam hij 
in aanraking met de bekende communistinoho leide.rs Tan Malaka, 
Bemaoen en Alimin. V~6r Dr. Boerhanoedin was Mochtaroedin, met 
wien eerstgenoemde bevriend is, voorzitter van de M.N.P. \Zie 
yoor Mochtarcodin bldz • .5 ) • . · · 

Boerhanoedin heeft geen politiek. verleden en was vroeger 
- godsdienst-onderwijzer -

,, 
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godsdienst~onderwijzer _ap,n een Arabische school te Singapore. 
Kort na de. Japahse capitulatie zou hij door Soekarno speci~al 
zijn aangesteld om op Malaka de idee der nationale revolutie 
te propageren. _ _ 

Dr. Boerhanoedin is fel anti-l'Jederlands, wat blijkt bij 
openbars redevoeringen. Hij streeft naar een opname van Malaka 
als republiek in de "Federast Negara Repoeblik Indonesia". 
Hij zou volgenè recente betrouwbare berichten binnenkort naar 
Java vertrekken; om met de republikeinse au~oriteiten bespre
kingen te voerEm, wa~rbij hij in het bijzonder de nadruk op de 
ondeelbaarheid van Indonesia en Malaka zal leggen, 

Dr.Boerhanoedin beweegt zich niet alleeh op politiek ter-
rein, doch ook het militaire heeft zijn aandacht, Sedert Mei 

·1946 houdt hij er zich mee bezig personen uit Java en Sumatra 
te doen emigreren, Deze lieden wordart politiek getràihd, mili'-
tair afgericht en tevens in terroristisch optreden geoefend, 
waA.rna zij in groepen worden -ingade.r!;ld. Zulke groepen bevinden 
zich thans in Pahang en Kelantan ori zouden in totaal plm. 8000 ,
man omvatten, Hun wapens zijn van Japanse ~~rkomst en worden uit'~~ 
Siam aangevoerd. De taak van dit leger zou o.m. zijn: de ver~ 
nietiging van de :Maleise zelfbestuurders op I'!Talaka met hun aan
hang, aangezien deze be~chouwd worden_ als de steunpilaren van 
het Koloniale regiem. Bij genoemde activiteit bestaat er samen
werking en overeenstemming tussen Boerhanoedin en de reeds _eer-
der besproken communist Moh.Samin Taib. 

Naast het bovengenoemde leger werd onlangs door de M.N.P.i de 
"Angkatan Pemoeda Insjaf" (A.P.I.- De Bewuste Jeugd) opgericht. 
Bij de oprichting dezer z~êr extreme strijdorganisatie zou 
Boerhanoedin zijn bi.jgestaan door twee· door Soekarno speciaal
voor dit doel van Java gezonden krachten, waarvan.de namen nog 
niet bekend zijn• Begin Maart v47 werd de voorzitter, wegens 
het uitgeven van opruiende geschriften, gearresteerd. 

S. China Democratie Leaguè. 
Deze vereniging is communistisch en stelt zich ten ,doel .. 

politieke rechten te vérkrijgen voor do Chinese bevolking van 
Malaka. Tot dusverre zijn geen internationale contacten be~end, 
Deze organisatie heeft contact met de Malay Communist Pa~ty, doch 
niet met de Faderation of Labour Unions. 
Leider is Tan Kah Kee. 

9. ~rienàs of Indonesia Society. 
. VoorziTter is de communist Lauw Boh Tan. Deze vereniging is 

sterk ant,i-Ne.derlands. 

B. Verbindingen ~ Malaka. 1 

1. Java-Singapore. _ . , 
""'ä':'B'oerhanoedin, voorzitter ]!f.N • .!:,. , heeft contact met Tan Malaka 
.§.!! Alimin door tussenkomst .!§dl Ibrahim Jacob .§ill. T.jik Onat,l-, lli ~ 
.2:2. 3'ava bekend zijn onder ~ naam ~ resp. Iskanaar Kruy.l.l ~ .· 
Adenan Il.jas en tot ~ naaste omgeving ~ Soekarno behoren. 
· b.De P.K.B.r:-stäät in verbinding met Sardjono, voorzitter 
P.K.I• 
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2 .Suma tr'a-Singaporo. . . 
Boerhanoodin, voorzitter M_.H.~., staat ia .Verbinding~ 

Samin rraib, lid M.Q•E•, lli instructies ~ verstrekken ~ 
Abdoel Xariû en !oeat Siregar:Tleiders van de P.K~I.-Sumatra). 

Moohtaroedin, vroeger voorzitter M.N.P., lid M.C.P.,onder
houdt contact met de communisten in Palembang en Padang. 
~ ~ ~, leider van ~ China Demoèratic League heeft 

nauwe contacten met ~ IT:hrnese Demoeratic League ~ Medan. 
Sinds geheel Medan onder controle van het Nrederlandse gezag in 
gekomen, zijn vele le'den van de Chinese Democratie League· te Medan 
naar Singapore vertrokken, alwaar zij bij de M.c.P. een poli
~ieke opleiding zullen ontvangen. 

De P.K.B.I. heeft vertakkingen in Palembang en Djambi, terwijl 
de P.K.B.I. en de Perkabim zich sterk interesseren voor Riouw. 

\ I 
-V 
".Verbindingen met Rusland. 

U\ Van Rusland is. bekend dat dit land met belangstelling de ge-
\ beurtenissen in Indonesi' vol;t; radio Moskou gaf reeds het ad
i vies technische experts uit Rusland te betrekken. De Russische 
\studentenbeweging stelt veel belang in de ·gebeurtenissen in 
1Indonesi~ ; op 20 Decèmber 1946 ~ond de Indonesische studenten-
organisatie "Serikat Peladjar-Poladjar Indonesia" oen telegra
fische dankbetuiging aan de studentenafdeling van de Anti-Fas
cistische Jongerenbond te Moskou, in antwoord op diens geluk-
wensen voor de Indonesische strijd. Tenslotte was het verwijderen -.·. T\ 
van Indonesische journalisten van. Bali wegens hot voeren van on-·. 
geoorloofde propaganda tijdens de conferentie van Den Pasar, voor 
Moskou aanleiding tot critiek, waarbij het voorgevallene niet 
minder dan als inbreuk op de overeenkomst van Linggadjati werd ge
qualificeerd. Voorts zij nog gemeld, dat volgens de vorige voorzit ~ 
ter van de P.K.I., deze vereni~ing door Moskou officieel is erkend, 

De stakingsgolf van begin 1947 te Singapore zou te wijt~n zijn ~ 
aan instructies van de Smvjet-Handels vertegenwoordigers te Yenan 
en van die te Calcutta, welke personen terzake besprekingen te · 
Singapore hebben gevoerd. De Russische handelsvertegenwoordiger 
te Singapore staat in verbinding met Chang Ming Ching, bestuurs!Lid 
M.C.P, Of deze verbinding insluit, dat genoemde handelsvertegen
woordiger op directe of indirecte wijze contacten met do Republiek_ 
heeft, is 6nbekend. 

Van verschillende zijden wordt aangenomen, dat de verbinding 
Java-Moskou, via Singapore loopt. Singapore ligt te centraal om · 
ni~t ij.et punt te zijn, waarlangs de verbindingen lopen, terwijl 
bovendien alle scheepvaart-, lucht- en kabelverbindi-ngen hier sa-
menkomen. · 

· 'De mo!elidkheid bestaat, dat Mocihtaroedin, oud-voorzitter 
M,N,P. en ia .c,P •. de sohake.l vormt tussen de communisten op 
flalaka en Moskou, . 



' '· 

..", \ 

····.,'i I -

- 10 -

Opmerking: 
Belangrijk is op Java de Sarikat Pala,lar Indonesia (S • .P,I.), 

een vereniging van Indonesische Zeelieden, met zètel te Djocja • 
. Deze communistische organisa tiÇJ, die.· semi-officieel is aangesloten 
bij de Australian Council of Trade-Unions, heeft het beheer over 
ex-Japanse en andere vaartuigen, die in April '46 werden inge
bracht in een schepenpool van de Djawatan Oeroesan Laoet.(Bureau 
ter regeling van Zeezaken), een onderdeel van het Republikeinse 
Ministerie van Defensie, die het Zeetransport van alle republi
keinse goederen en personen verzorgt. Voorzitter van de S.P.r.- is 
de P.K.I.-voorzitter, Sardjono. 

De s.P.I. heeft afdelingen in vnijwel alle grotere republi
keinse havenplaatsen en speelt een belangrijke rol in de verbin
dingsdienst van de P.K.I., zowel interinsulair als internationaal. 

(Afgeslöten 20 Mei 1947). 
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1. Het Communisme op Java. 

I. Do Arbeidersorganisaties S.O,B,S.I. ·en Sarboep;:i • 
. ' 

De onder auspicil!n van de P.K.I, staà.Ïlde.vakverenig1ngsf'ederaties 
S,O,B.S,I, (Sentral Orga.nisl)si Bof?roeh Seloeroeh·Indonesin, Cen
trale Organisa-tie _van alle Indonesische· Arbeiders)· en Sarboepri 
Sarikat Boeroeh Perkeboenan Repcablik Indonesia, Bond-van Indone
sische Ondernemingsarl>eiders), die van regeringswege Wor·den gefi
nancierd, blijken overal te zijn ingeschakeld in de ln:hdsverded_i
ging, meer speciaal waar het b~tref't de uitvoering va.n'de ver
schroeide aarde - tactiek, 

1, De,S,O~B.S,I, 
a, Voor de Pk>litionele Actie. 

Op hèt te Djokja op 2J. en 22 Juni 1947 gehouden S,O,B,S.I.- 1 
congres werdGn _dQ9~ de .onder.voorzitter v.an de P,IC .• I~i Ha~q~J;,o. ,Da
roesman, gehe1.nie il}.structies gegeven voor het vernie en van nl,le 
bui tenland se ka:pi t~alsinvos.tat~as bij eventuele nadering van. de 
Nederlandse troepen. ·. . · ' . . · 
. Te:ng~vc.lga ~iQlt:V~n gaf' het hoofdbestuu.r van de s.o,B,~•;I;~ op 

4. Juli. 1947 aan alle ·hoofdbestur,en van arbeidersvere:niging~~ .en 
aan plFJ.atselijke s.o .. ;s.s.I.-leiders de opdracht; alle krachtante 
mobiliseren voor de· regeling·'Van een eventueleevacuntie, het hou- ' 
d-en .Van. defensie-oefeningen en 4e yer(lterking van h(3t· woers-tands-

. :ronds. Dit leidde tot het ~litairiseren van vele arbeiders·-afde
lingen, zoals bijvqorbee+d hot personeel vnn n.et oliebedrijf te 
T~opoe. · . . ·. · 

On 18 Ju.li 1947 r~chtte d(3 S:.O,B~S.I. •.;en oproep tlOt de arbeiders 
va.n de gehele wereld en VQf'ZO~èht hierin aan alle progressieve en 
democra..ti.sp}le, groepen,, in net l?ijzpnde~ .fl81\ de arbeider$,klas_e·e in 
elk land, alles, wat Ned:erlànd$ is, in de havens· en bp de Vlieg-
velden te boycot.ten, indien de Nederlnnders hun offensief tegen 
de Republiek; -Indonesi8 zouden inzetten. · 

b_. TiJdens· d.! Politionele Act!e. . . . 
Di red na a;-Q :-a.qn;vang, Yl\11 d~ l?o)..i tionele .~ctie deelde de al

gemene voorzitter .v~u.::de s.o.-B.~,I,, Hnrjono, in een radiorede 
mede: "In_v:eJ;ba.ntl In,etf·de ~chending van het accoord vnn Lingga
djati door he~ Ueä.erland~e Imperialisme is onze strijd-niet meer 
gebaseerd op dit ac.co~rd ,. maar. op .. een volledige vrijheid van .alle 
Indonesische eilanden • . · .. ·. · 
Het Hoofdbestuur ván de·S 11 0.B.s.I·. stolde de opr-.kkend.e.Hollan,.dse 
indringers verantwoordeli:Jk voor de verniel;lngen, die l'u~t gevolg 
zijn van de toegopFlste verschroeide aarde-politiek en deed een 
dringend beroep op de· "World Fad-eration o:r Trnde.;.Unioné 11 om/de : · 
Republi.ek de mees,t mogelijke s.tcun :te verlenen in hnnr·. eindstrijd. 
Volgens de s.o.~.s.I •. kan;·;.<}ELY.iede .. in Indonesiä alleen worden ver
kregen, indien net, ~~dEi.i:i,E)l\:Ç.to .Legçr 1s verjaagd uit IndonesitL: 
VoorwA;arden om ·dit te bar~i'ken :zijn het stelselmf'ltig toepassen 
ve.n sabotage •. stn:~ing, ,v~r:s·c~toeidé-aartte-tactiek en het verwek-
ken VFUl opstnn.den in de ~Q,zet~~ .gebieden, · 
De bevolking moet V:\ln b~~pó'speR-en en messen· zijn Yoorzien . 

'. ~··· . 

.,· .. ;-,,_ 

.. 



: \' 

., 
--. 

_ ...... -. 

., . 
... . ., .. ~ . . . ... ; ... ~ 

... J '; : ,, ... ~ • 

. . I ·. . \.. ·: . 

:~ )~ .... .... ·:. : .... /· ..... ..:.c:i_ .. ::): ... ..:. · . .-~:; ,1;· 
:n ..... . · .. -2- . . -. ·::-. < 

-. ' 

Ó. Nä de :Politionele ·.\.ctiè. · · · --.·< = . 

· Het· karakter van de S •. o.B.S. I. kwàm·-· tot ui ~ilig i~ een ·op 
18 Augustus gehouden radiörède va.n· haar voorzitter, Hurjono,. die 
o.m. zeid~.:'. ·~ · · · . . '· ·· ...... · · · · 
"Het achterwege· bl.ijven van ·de ve~f3chro·eidè-aardè-tact1ek op som-

. rn_:i,6e· p_laatsett heeft geleid ~q:t ·.a~·, ~~All,koms~' ~V:Sll?: -~~J~It~nse schepart 
·. t·e Pher:tbon 'ertPrpbolinggo',' Çrjl_ antilte~e;n: ,~~,!f lw_f'!iè,:-:-~niker, rubber 
- '~n. klna:.in .~e:ladep.. Hi·j wA.ardetëni<.d-~- daad van· ori.ze.·kameraden, die 

'té Bfl..t'av.ili' 3.oo •. ooo dri:im.s ólie· in br~nd hebben- gestoken1 .~odat de 
,_ '- vijand·e"l·i~·k!e_,_-~a~~~- ê,n vl:togtui.gen veie_ moeilijkheden ond~.r,viná.en" •·. 

(Di~ ·laatste h~d bet~ekking Op de olieörand. ·:te 'l;'f:Illdjong;.Priok). 

....... ; 

·; .. : •. .··* · •· · ·..... _. 0 .o,.·· • • •. ~-·.~. -~ ... ~ :. ·, ._.,.. - . : · ··.\ ·- r ... ~ . -
·_ : Ht-eun ··voor': ... dè.: I~Q,o~esiäohe strijd . .werd .door-. d:f;.. s~ O,_B~S. I. verzocht 
: ·a.~n: de· ~!-America:q. Fedërat.ión o~ La)k>Ul! 11

- -~-~- 'Ne:W·:~ork.~: .. ll~t 11 Congr.ess 
· · ·dt ·I.n;d.uf1:t:rià;;t-.: 9rgnnisations-'i te Wàs,h~)lg'tçüti •hè t .:•_:All' -l:iid.:\.an Uni on 
· _Co~g.r-~$$" ~d.e. 11 A1.tst.r:~liän CQûncil of. Tr'ad.e ~'ürii,ons} 1:·. en qe ."Ho;rld Fe

;ç;~.ra~,$.on .,of T;r:acle ;V!fion~" te Praag. Vdorts -·.Yie:t-d. ·een. dankhet_uiging 
- g·è.~'ondpi\:.aan.·de-ärbei.ij.ers op d~ Philip-pijne~~~-: ;vo~r.· ·de ·:verle~nde 

, ;- :ti~J.:P,-1 : te_~ij+. a"a;n de_: 11,Chinese La?ou~ Uniona, :.te-- ~-~ngapqr~ .word. ver
ï • zo eh~ t~e-_ prot·estirren ·>tegen de vorm-tng ·.van ·a'e· -·'11Paó .A;U Tqi n ·(Chinees 
· ~PQli ~te orgaan-) .. wa-nrbij werd gevr·::tflgd te w~:L1en .voorkomen, dat .de . 

Paéi>An.· Tui'';. gè9.bi~kt' dq<Yr· ·ae lledcr·lahders, ,.:'t'e:g-en de Indonós_i6'rs 
zát- stl'-ijden •. \. '. . · · · · · · .. · .. · · .-- :' ,.- ·. .-- · 
. ..-. 9P. 24: ~ép.~~bor 194;7 :r1-c_ht.fj~~}4e ·,S~O.É~s~f. ,zi.eh tpt ... het Neder-

. l~nd,s-e---volk .. en_ .. s_p~çianl tot dé ·:Ne.Q.&rla:ndse V.E}.}S:V"erenigingon teneinde 
te .wil);en bewerks~elligen; d~t de.·NQde-rl·~nQ;se~ t-roépen ~ièh uit· 
lnèi_oncs~~ terugtrekk-en.· ·: ·, .·. ·•· -- ·.. ,,_ ; . ,: : . · ·_ · 

.. Op 11 Ootober 1947 ·:richtte·'het; Bestuur van de s.o.B.s.r• zich 
in·: é~en,·r~ioto~',spr~!lk .. _·t;iJ.t; de intérn.ati~nale a~beiq.~rswe.reld. Het 
'beàch~ldigde .v~r:s-ch;ll~ria,e· \hi$torse ,l,;andq.n,~ e~:va:n.,· ·dat ··zij de Neder

- .ah;%l~.e~_~";J3t~\mètt:~.n in het ·geheiPl va.:q'~.y;e:~:n·á':1j1:opt._z,ien; -be~iohtte 
_ Atner.~_ktr· -ervan, ;p_og~ngen· .in het w.~rk' ... ·te. st.e'l~'l:.en.:,. ~~9:·~ u_ •. ~-.q·. tot ·een 

va.nnhnàr. dep;fl;~-t;:Pm~:nten .te ms.ken _en verkl.m,il''(~i'e, r ·a.4t~ he,~ beter zou 
. zi ~n, dat Amerika, , nu in de anns-t·na.nde-_winter. hè t! v.o.lk van Europa 
, .vopr e,en·, vo~d.selt~~-<:>~:~ .,_stá~t, __ .zijn b~f~gst6l~ing r~cht op steun 

aan dit_. V<;>lk in plfta,t;s: -:vhn ·lentn:·~~iP- ,t-e, )Xe~s~r.okken Q.an Nederland 
· On). d~ .Jn·donéeis·che vri jho.id·sbewo:g'ing-~:t~ .. 1bnde.r.drukk.e.tl. · ·'. 

, .·. Be-g i·~ ·t~4'7'- vérzocht ~é 'S ~J)~lt.S:.'It(aa;ri de· N'e~erla~E?~ Vakve:r
- ènigingen1 -à~,J~-.oV. V. en do E. V,~Ci• J'l1e~~e tro~:pen-zend:tt).gen naar 

Indone.àit! te b-erti9.~-i:J.ijken. en JaQn: \Wee·cle. tront· in ltydei"lR.lld· te • .. -r···me·n· :_ -· -. : ··"-- · · ·.; ·. · · · · '': · · · 
· V~ ~ • t •'"· •• ; ·- ,' '0~ ' _I. o-, ·• 1: 

~. ~ : -:~ ~- .. t .-~: • , , I '· . 
4. . -· ~ .... ·~ ... ?· -.. ". . '·.·~~~·,; 

·l :·.lt , ~ •.. . D~ ·.-Bn;rboeppi· • . .' . -.~ .} . ~",_ ~-t ·.• .:ï': · · 

a.' Voor de Polit:i.onele· Actie. . : .:. , . ·, · ..... 
0 • • -~·-·~-··'~ ............ 't"" ....... __._ ' ··..... • - . .· 

··· • .. ': :.': ~-· E~pr·:te,. Snlàt~ga en: Aro:burawn ia- :lte-flcrtandse handèn gevallen 
i,nstrüctie vrm het hoot'abestu~ dè~; $ar.lioepri; g~dateel'd 7 Juni 
1947~. ·'1\J,id~ o,;;J..s volg_t:,~' In~icn 4~ l~e't&J.'l(lllders tot p.ctie mocht-en 
·ov~rgaan, moe~ à,lgehef~·- .evacuatif(.,pl,aate' hebben met zo~ung mogelijk 

. ·:ftOl?:·t~é~blJJv~p.g yan_ dËf· mannen-~ ''d1ê·:~c.t41.1' ,zijn ten behoeve van de 
vei'ni~ling~=m,: wel}{e moeten bea·ta~- }jtti·- opbla~en -van machines, ver

- 'br.atlden :v-an (lanplrmtinge·n;· ·ringen:,v$ ruJ;b~rbomcn, z~wion van 
Fl:lang aláng en a~or ·onkruid en 1/~Jtápl'&!dên van plant.onziekton. 

-Voorts-
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Voorts moeten ~~nnen wordon aangewezen om achter te blijve~ voor 
sabotage." · . 
Deze instructie wa~- .getekend. door Harc:;>eto Dn.roesman~ voorzitter· 
van het hoofdbestuur der Sarboepri, tevens ondervoorzitter. der · 
P.K.I., Iünister van Staat in het l\abinet Sjarifoeddin. 

·op 8 Juni ~.rd namens de. Opporbevelhe-bber van de T.N.I., de 
Generaal S:oedirman; gqedkeurii,ng .gegeven na.n de bovengenoemde in
structie door Djokosoejonö,, wanrs·chij'nlijk -dezelfde áls. de d_erde 

·.voorzitter van _de P.K.I •. , .. tevens Hoofd van het Orgc:misatie~B~eau 
dezer partij en Generaal-MaJoor 11 honoris:-cmisa" v~n de- T.N.I. . _ 

·Het bovens.taande levert wel ·een bewiJs VA.Il de grote invloed, 
die de comm.~iste!l hebben op de gnng Vf1rl ~aken. · : 

. . '· ' . 

· b. Ti.1dens de P·oli t-ione le :A-ort ie. 

·op 24. Juli. 194-7. gaf de. Opper,ste lEüding vnn de Sarboepri 
de v:olgend_e opdracht uit: u OrgQ.niseert uw· krachtén om de 'Str-ijd 
.voort te ·zetten. Indien Uw gebied door dè vijand is bez~t,pleegt 

· dan.sabotager.staakt e11 strijdt alsguórá.ll~'a onder_leiq~n·g"y~tn 
· het .. leger-. en 1:Q.dien het laatste niet mogelijk ~s; vormt dan Uw· . 
. eigen ·leidi.ngn •. · . . ,. · . ·· . . . . . . .. · · · · · . 

• . . ~f. ./ ' 

c. Na de Politio~ele Àctie. · ·: . 
Na -de Pqlit!onele 1Wti~ gaf de Sarboepri op 7 .i\;uglistu~ 

1947 opdracht tot voortzett.ing vari het verzet" Ji:lles, wat ·doqr 
haar als_. oviiJrtrediiig' V:nn dè ·11 CèasQ-J:I'ire-qrder 11 wor~t beschouwd, 
z.al wordén be~ntwoord niet een :voor,tzetting van de verschroeide.;;;. 
aardé-tactiek, waarbij gee!l 'mu~n.:trègel~n kunnen worden gQtr·offen 

. in het belang van EngplA.n$1, i\.mo~ika, ,Fránk:r~ijk,. Be}.giê, China, 
Duitsl8.nd·,.-Japan. en van a~dere :.nàties,' die l:).ie.r vroeger onde_rne-
mingen en fabr~eke!\ ·lJJ\Q.def1.,_ .' _ . : , . .1{ , -
Zel.fs de eigen.doiii{llen van.·-Inli9nesisclle. Staatsburgers zouden i·ti; dat 
opzicht·· niet ,kunnen worden ·öntzien. · 

' Een glorieuso .o_ps.omming ·werd g9geven. van de onderneminge~, .dJ .. e 
reeds ziJn. vepbrand. _. . ; . · : . . .· . . . . , 
De Sar?ocpri is niet bè.vreesd, dat :do_ verschroeide aarde-pdli-tiek 
zelfmoord is en werkeloosheid zal- betekehen. . · 
De S •. o •. :s.s.I.- ne,eft. reeds .een óyercenkómst met. dç' landbouwers aan
gegtlan, _ wa~·rbij deze la.atst;e e·en de_el .van hun sawahs ~:m bouwgron
_den aan de gewez(m ondernèmi!\gEinrl:>ciders zullen n:fstaan •. 
Het v-rijwillig kara~ter v_b.n deze è>Vèi'eenkomst buiten beschouwing 
latend, ev$na~le·,de ongetwijfeld door middel van te;rrsur -en. i'_~ti- -
r.ü,datie te·vorkj;"~jgen uitvoering hiervan, denkt men onwillek.:eurig 
aan een ëommün1stische herverdeling van gronden,' me~ vaststel.~ing 
van een min.imum- en :maxil!lum-.gron.dbezi t. 

I, . 
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II • · camm~ni'sti~6n.-PropHgà•nda-~aeeriaA:i.. 
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~ .Tijdens .. de .::Po1\t.iÖnele;. ~~c)tilç?.·~~.c:bi:[d~.-~ui~eringsacties werden 
ovcr!ll Connnun:\,stische .broc1~tp"e~ :-.~:h pamt:l~tten in enorme hoeveel
·hcden a.angetroffen. In -all(j14-f-ei pl-~h.tsen kwamen op voertuigen, · .. ··. 
gebouwen sn materiaal coillliiun'ist.iséhè e.mblemen voor. · 
Ter illust·ratic vo:J_gen enkè.fe' voorbee·td-en: . . -
Bij de bezetting ;Van het Republilçeins~ ·Rode..:.Kruis_gebouw te Bata
via vop.d men ·op de, lees!ïafel.ui ts].u_i tónd ·communistische werken 
g,ls: rt'l'he Truth;.; 5l~ç>ut. qoviet Rtissia11

, "Russia. at. war", "Foundations 
of Leninismi' /'v.Jhat ·is l'1arxism? 1'.aiid liThe êt.atp. nnd. t·he R~v_olut,.on'•. 

, . _ .-•.. - J;Ie:~, -.insigne. van _de strijdorganisatie·. liLas~kar, Eo.eroeh11 ·bleek 
- · .. t·~· bêf:stn.an 1-li:t: èén ·.roo.d lapje, ~'marop hruner en sikkel zijn aan-· 

gebr"lcht,- In G<1roet Wftren overal* zelfs tegen de binnenmuren 
.vnn;ve,rnielde wonipge·n.grote kOP:Pén van '.Stalin, I~~x ~~m Engels ge-
se:hildel'd. -, >· . · · . •· ... ·. · · 
In ·Ainb'1r'awa werd, uit Rldaar -~'l.angetroffen COr!liU'unisti$.Ch.e brochu
res··, een eora.@unistische inslag ge constateerd b~j -~e · Posindo 

·(Pemoeda Sosialis Indonosia; Social~stische Je'ugd·van Indonesi8) 
en ·d:e B~P •. R,I •. (B11-risan Perabrontaki;i~ RepQebliR ,Indones-ia, Opstands 
legér v~n:·~~Q 1Republiek IndonesjJ!). : _- .... _,,•: .... 

'Bij!~de ;2tûiif:6r1.ngsó.c~i.es d.d. 17 AugUstus 1947; Zuid Oost van Sa
lati,ga ~erdèn d_ive.rse documenten buitgemaakt, waaruit bleek, dat 
de voorgestelde politiek op communistische basis is gegrondrest.· 
In bijna elk drukwerk trof meh afbeeldingen aan van Stalin, Knrl 
Märx, Rfl.s·poetin e.d. . · . ' 
De bevolking werd voorgelicht door middel. v'an communistische ntm
pl"R:biljet,ten er-i pentGkenihgen _niet hA.atzanie·na,e propaganda. 

/'Te Banjoewangi werden belangrijke ho~veelheden·sluitzegels met 
communist±se;h,e propaganda aangetroffen. . · · . ·· 

. Het gebied zuid v11n__ de rijweg Djê-mber-Rambipoedjih bleek geinfil-
tre erd door ,p !.Je. I. -propagn.ndis ten • . '· · 

. · "CONCLUSIE: Ov~r-'li bleek uit documenten ûn · and~r~ .aan1ja.1zingen 
,een. ze~r Jntensieve .conm1unistische· proprlf3anda. Veel 
coiplllu'nistische p.ropqganda-loc.tuûr-wèrd·nangetroffen. 
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III. Communistische Persuitingen. 

Tengevolge van de Politionele Actie zijn enige exempl11ren van 
het _o:ffici~;t.e orgaan ·van de P .K. I., de 11 Binto.ng .Hernh11 , w.u1rin . 
enkele·vormeldenswan.rdige artikelen waren opgenomen, in Nederl~ndse 
ha~d;èn ·gevallen. 

Een artkal van 1? Juni 1947 luidt als-volgt: ' 
" De voorstelling van zaken, dat de derde wereldoorlog de vorm zou 
1\ann·emen ·Van een wereldrevolutie, kan de gedA.chte doen rijz_en, dat 
het Indonesische volk nu maar.moet wachten op de komst van dd.e·we-

. reldrevolutie. · · . 
Deze· neiging tot wachten op de nieuwe-oorlog of wereldrovolutie 
moeten wij zo· krachtig mogelijk bestrij-den. \lij" :moeten niet .wach
ten, wij: fo!.Ooten voortdurend flanvallen, opdat de revolutionnaire 

I geest niet nfneemt, doch in steeds sterkor mate toeneemt. Bij dit 
ten _top stijgen van do revolutie tegen hot imperialisme na de ' 
tweede wereldoorlog staan IndonesH! en Vietp.am. in de eerste gele-
deren. · · ·· - -
Bij aanvallend optreden kan de basisovereenkomst van Linggadjnti, 
doch niet die à lA. Jonkman enRomme, worden benut als bas.is voor 
het offensief. vlij moeten de revolutionnnire ideologie reinigen 
vA.n d-e invloed vrm de restanten van het imperialisme. 
Als r~volutionnairo polopor (voorgangster, stoottroep} moet de 
communistische partij het v9orbeeld ~oven in het opruimen van dit
reformistische en opportunistische vui.l 11 • 

Aidit, de ·hoofdredacteur van de aBintahg Herah", wees in een ar
tikel,van 1 Juli-1947 op het gevaar van het opkomen van oen pro
.Ameriknanse stemming-ohder de ~tJÇ.rtmalige pro~Japanse elementen, 
die, yerstorkt d9or de gemati.gdéh eh do gomfi.tigde soci11listen,het 
oog op ~erika gericht houden voor het vernietigen van de Communis~ 
ten. · 
Volgens Aidit behoefde het niet te ver-'vvonderen, dat A.m.erika ·geen 
duidelijke_ houding aann·am tegenove·r het communisme in Indonos.~tl; 
al ware·n de P..m.erikaans·cr imperialisten anti-communisti~c.h,_ zij .-kon
den 'dit niet duideli-jk tot uiting brengen, zolang het Communisme 
in _Amérika zelf nog niet Was verni.eti.gd. . . 
De-schrijver is verheugd, da:t he~ Communisme in Indonesi~ .een er
kend feit is gebleken· t-e zijn • .Alle I?Qurgeois-groepen eiJ. gemQ.~ig-
den in IndonesJ:~ hebbennhet Communisme erkend als een bestaande :~d;[.d; 
macht. Door hun gestook tegen het Communisme lopen zij in het zog 

_van de Imperialisten, het.geen oen .tiB.<delige invloed uitoefent op de 
vrijheidsstri.jd van Inaonesil!. He:t verzwakt de strijdgeest; men 
slaB.~ (le.r.1echt van de itnperialisten,te hoog 8-cin, en doet, alsof 
verzet hiertegen vruchteloos moet zijn. 

' ' ' I • 

In een artikel van 17 Juli )..94-7 wordt gezegd: 
11Uit een nota vrm h-et State DepartPlant van de Verenigde Staten 
d•d• 28 Juni blijkt ons, dat de opslokpolitiek,die men reeda heeft 

-toegepast-
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toege:pft.st ten aanzien van Griekonland -én Turkije, thans· wo·rdt 
uitgebre·i_a· tot IndonesiË!• . ._ . 

· · Het is voor. ons· dtlideli:jk dat dè Republiek zich in feit'e nu recht
streeks gesteld ziet tegenover do Amerikaanse -dollar •. De· Air1ëri
kaanse infiltratie in Azî~·, gaat hoe :langer hoe dieper. In India 
probe.ert Ame-rika de Engel$~. invl.oêd. te v-~rnie.tigen, zoals te~ds 
gesc"lüe~e. in China .. er1 cT~pan. ·.· . .- . . . . · 
Voor ·de opbouw van <)ns land kunhert WlJ dollars gebruiken, doch 
dit . moe_t ni,~t zo ver gaO.~, ;dat de dollars ons opslokken. 
Ihdonesi~ Hr hot enige land waar men nog niet zoveel voedsel te 
kort komt. In .de Amerikaanse "Aide-Memoire" \'ITerd Indonesiä een 

· .eco.nomische ·ractor in Q.e wereld stabiliteit genoemd. Indien e:r 
· dus· dh,rust in IndonesiH "is, betekont d.it, dat de Indonesische_ 
. rijkd.om niet in toomgehouden kan'worden door Q..e" Amerikaans& 
·~oliar, e!i dit bet.ek~nt·~·onrust in de Imperialfstische ~.r.elQ.... ( 
Vli,·j -heb~en Ameri,ka _nodig tien. b-ehoeve van_de opbouw, doch Amerika 

. heeft 'óhs mee1r nodig. Zonder tms' za;L de, ... mp~rinlist~sohe w~~eld 
snelle·r een crisis naderen en· zal de· wereld--economie meer ve.r
wnr·çi· raJfen •. ·Daarom moeten wij een pofui tiek votgen·, - · · 
waaruit blijkt Q.at wij onze eigen waarde kennen·:" 

- ' • ' 1 • • • • 

Een· artikel van 24 Juli 1.947 gaf het- 'verslag, dat. Ui Gwee Hwat, 
die samen met Spt:;ladjit, de s~o.~.s .. I. vèrtegenwoordigde op9,..e te 

· P":àag· ·;in JW1i gehouden ccmfel'en,tie van de Vforld ·. F.e_del'ation öt . 
. · '.Pra_G.E(Urtions, ·te Djokja. ui tbracht: ·•. . . 
. . . Zi~n. i:ndrulcwas; dat hoewel de s;..o-.B.S-~I. reed.s ~ls lid was: toe
- $e~a~e.n,,_ he:, ~o~i;i.J}.{~·,w~~ i_n,: g~q.gei!lde · è.onferen~ti.? a~rl'.het. W()örd 
,.~ ~oli'i~a. :.H;l.~· 'S~lJ:ree_f.· :l{).l:t· 1me · r$h -het.'··fei.t·, <iia:t ~n- de~ .Vh-lt~ T-V. 
_age;ntea \tà.n he~- groot·.,-kapit'aal- zi tt-i;ng hsbben •. · · ·· ·.• · · · .. ·. 
Het waren de vertegenwoo.rd$gers vari de Kolonistische·vàkbol;lden, 
die werkelijk opkwamen voor de onafhankelijkheidsstrijd der on-
derdrUkte landen, zoals b.v.: , 
Dange.,_ 'de yertq~enwoordiger vu:n India; Nina Popova, de ver tegen• 
woordigster_va~ Ru,sland,·dio voorste}de eon s:pecia~l tonds te 
stichten· tót st.eun van de arbeidersbeweging in· do strijd voor 
onafhankelijkheid, on Blokzijl, de afgevaard,igde vnn Nederland, 
die· zo hevig mogelijk do koloniale politiek van: zijn eigen land 
aanviel· • · 

CONCLUSIE: Uit ''bovenverm,elde al"tikelen bli "kt 
t:ioiié'\lè element in de äoor de P .K I evoem ... o~llt ek 
eon voornan~taande rol speelt, terw1.11 vele <;Qf\N!se~ 
name opmerk~nsen worden gemaakt nsm het adres van. 
Amerika. · · · · · · 
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IV~ He~ .Chinees Communisme. 

Uit .enkele gegevens bleek, .dat. \Tf111 Chinese. zijde meer commu-
-nistische. activit.eit werd ontpl,ooid~ .· . . 
're But"rlviÁ. ~n Soo-rqbajf1_ streeft me~ er· nnar de Chinese Jeugqver-

• enigingeli in' een Commu.ni.stisch blok te_ ve~enig,en; :de .leiders ble
ken in contrü~t te sto.an met de leide-na·e figul'tan van de P.K.I. 
. Vcrmel;d.ing verdient voorts do· cömmutlistische N11.n.:.Hun.:.$tudie-
elub te Baridoeng. . · · :. . · . _ 

· V>inûi t Singrtp6r'e schijnt vê.èl: !:eommunistis.che lE?ctuur tO wor-
den ingevo_èrd. · · · -- · · · 

.l ·; 

Een der b~ln.ngrijke,·èommunistisch. geo~-.i~tJtiteel;:de Chinezen i.s nr.Kwa 
Tjpan Siöe, Directeur- Ge1;1ee.sheer van het··. "Jang Seng I Hospitn~l'' 
t~ BntA.via,_ die richtlijnen voor .de ·tonder z1;)ri supervisi:e átRande 

. ,_; periodieken 11Sin Po11
, 11 Keng Po11 cri. 1 ~Stàr Weeklyn gaf, na overleg te 

· '_ ~ .b~RbeÎ).. _gepleegd ~et de OJflnngs ih Indones~t} ~e·rtc:>eye~de dç~~~-13-~ie 
van _d.e Vlorld Faderation öf,.Democratic Youth 11

, die tot taak ,had, 
de organisatie van communi$tiscP,e · jeugdcellén in Indone)Jil! t-e en-

... ~· 

tameren. ·· . . · · . , · . ; . · · · . 
Dr .Kwa Tjoan Sioe heeft nàuw co.htnct met de"l.ialay Communist Party'; 
te Singapore en met Alimin. · ' · · . - · . · · .. · . ,. .- . . . - . < . '. . J 

Af.ln enomeri ma Wo!'d$.n dat de ·Re' ublih:dnse .wandaden .ti. dens on na 
do Pblïtionel·e Ac~ie tegen .de ,G inezen bedreven, de :f§~ne gdhèi,d 
vnn de . Chinezen tot. \samertwgr}S~ng·rupt .. de.: .. Indonoaiaché ,P!tmntlllisten 

. hebben v:erm;nderde · .. ·. . · . , .. · · .. ·. . . _ . . .. . . · · -•. · . · · .·, i . .., 

. ·p~- s~t!ioWding ·.tud~eh: .de. C~lplllUU:i:s.t~äch. geor3Jh1te~rde . Cll~és~· lak
vereniging. "Sin J.~J.:ng Hu1.'' e.nTg S .• O~B.S,I,. is <t~nm~rkeli;]k lèoe~e:r 

. gewor~én, · · · ~ ' · · · · · · .·. · 

;. ~ 
I • ., 

... .:.· -::.- ' 

. ! .. /.... • ..• .; 

-' 
' i 
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. ten: in; :ruii 1947 'in Neder·l:andse nanden gevallen. brochure, ba
YI\ttE:;ndQ èen "Oproep van dè · Pártai Ko.mmun.ia .J;ndonosi~-l[arah1~-
(Rode ·P .K. I.), werpt onig·.;lich.t, o:p• ·dezp organisA.tie. .·· 

' ' ' ... · D~.: oproep l;>~@~:nt mee eb'fl nanVLYl. •o:tr b.et ~àP~11q.lième .en ,èen 
. v-erP.E:lerl1,j:king· vRn''do SoV'je.t Unie. De Sovjet Unio word~· b.escho~ 
~~S" een burcht -"\ta~ in·tprriationaal~revolut~q,nn,ail'_e krnchten· en: een 
vo,or'bce.ld en ötrki:m in de. internntionA.l~ klassostri'jd. . . 

D9.nrna wórdëb ~~o kA.pitai.].etis'che ~en de prole.trrrisoho. ddi4o:.. 
'crrtti~ bospJ;'Qk:en. Sl.eöh~s: (}ë~ a·runenwcr:king ·tussen }:{apita,listeh 
.en. ~r1Jèid~rs-; d~o is gf;bàseei-d op'qe proleti\I'isch~· demo'crnti:e_; · 

· k"n·.VQ<>tdelen afwerpen voo~. beide pè,rtiJ,o~ •.. , . · - .. . . ; ! , 
.. · .. ·In' Irla.'onesitl, is· ·hot gewone volk met il~'.ria,tiàna,ld ·rovoititle 
,bcgonn~n.. D~ ·èomm~nis~ische partij moet do motor zijzf .voor de' 
st~t3d, Q.ie ·het volk; aanbindt tegen het ~mpcrialisme,, da.n~· ,zij -4e 
epig~- pat'~ij i~, di'-i", met het L~nini~me. nls ,richtsnoer, nan d.e 
Indonqsisc~e rèvolutj,.e leiding knn geven~ · .-

De b:êstr~:~mde P.K.;I:• ~ on~cr leiding,. vnn Snrdjono, 1110-l'dt niet 
_ge~cht. c::)p. hot LeniJ)ismc te zijn .gqbnsoerd; haar pnssiviteit on 
impotentie· kVlatn.eil ó~m. tot uiting in hnnr p_olitiek~ strijd t.o.v. 
de basisovereenkomst van Linggadjnti. . 

. De teleurstelling vnn het volk inznke de politiek der P~K.I. 
v~n Sar(}jond heef-t· -to·t gevolg, dat de consequente revolutionnr1ire 
kr'lçhten· buiften de .p·nr·tijsf9er blijvan "vcrsp,reid• Dit brengt do 
revolutie in--gev;l::af',iön ·benndeelt h'l;-\!' on onde·rro.ijnt 'de vnstborn
de$e1d. V:3.n d~. rpgo~ing, Q.ie zich tegenover een>_ inperin.lis tische 
vijrmd. ziet ·.g~·Plt1a.tst on dnnrom steun nodig heeft vnn rovo;tution-
nA.ire ·kr:lchten,--.:wolke wortel·el1- in het volk. . . 
· · Orildn.t· -n.lle · rsvolutionnn.iro krr1ëhten, die· overal zijn ·ver-
spreid, nodig zijn, is de P.K.I, ... J!ernh opgericht~ ter domonstro'iilil1G ,;-· 
ring vnn het. wnarnchtig communisme. . . . .. _ . 
. .. De P.K.I.-Mc.rA.h zal do zweep ,en wegWijzer .zijn, v9or do. in de 
P.K.I. van SA.rdjono verenigde k"lJ.llêrctdon, die zlch nog niet ten . 
volle b.ewust zijn vqn hun positie. Tevens ZP.l de P.IC.I.-Mero.h 
de mo~ele steun ~1jn voor alle rovo].utionnnire krachten, die nie\. 
neeoord S""-O.n met do leiding en leider der P.K.I. vn.n Sc.rdjono• · 
Zij z~l do weg openstellen tot de ve~oniging vqn alle co~unisten. 

Hot voorlopige hootdbestu~r dor P.K.I"-Harn.h, dut te Djocjn 
blijkt te zijn gevestigd, eindigt do brochure met do woorden: · 

"Leve de Revol.utionnnire Commu~ist~sqJ;w Pr1rtij. 
"Leve de Partij en de Internationnlo Communistische ReVClU• 

' . th 
"Love de Sovjet rlnie, de vesting dor Anti-Imperialistische • 

krachten." 

,;Door,.. 

,: _. 
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· ·· '!.·· · -'In ,oen ·radiopoodachap _ván <io ?.,K 9 Î .... i~ere.h van 4 Augu:s~li~ 1947 
. wordt. hot voik van .semarang en Bruid.d.eng qpgcwokt gebruikte malwn 

-· .. ·;· Vl!lrLeJk·~~pen om de .yi"j.an.d to clöq.en .. .Pe,...P,.K.Ie-Iderah is thans oen 

c 

.. ... ... 

·· ·· ··der- ·rèlstQ aanspoorders tbt een voxder vor_&et-l- ·" · · . ·. · ' ·. · ·. 
. \ . . ' . . . . . 

. -

·'" · Omtmênt ·he~ ledent.ul dor PoK~Io-Merall; ~m hP.ar invloed ·in do Re"" 
'.': :publ~e~ zijn nog. geon gegevens besch:l,.kbno.r,. · . · 

. ,. 

. ' ' . ·~ .. ·. : . 

. ·, 

, .. 

. . ·~ 

J. 

I ' 

'; 

\ 
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VI. Communisti..ê.,9he 2!!Y..~~ooden in Poli tie.ke Pn.rti,1en. 
, 

I <'\ 

~. De ~artai Sosialt~~ -- .. 

. Uit èen in bes lag genqmen 1 l/Ié.i-vlugècll.rift ;van 4ó Pnrtai 
Sosialis blijkt; dat deze partij van coiÎJDlunistische leuzen·ia 
doordrongen. _ 
Volgens genoemd parriflet moet het huidige maatschappeli-jk ~tel
sol wo.r·don vervr:mgen door een zog. sociaal stelsel.·, gedecre~ 
teat~ door een prolet~riaat-dictatuur, . 
De Republiek Indonesi~ is in haar strijd tegen het kapitalisme 
en lmpertalisme s·tevig vcrbonden met de. internat'iono.lo . arbei
de-rs~ Hen moet ·niet schromen v:oorlo!i)ig een compr.ómis met de 
bourgeoisie te sluiten; do houding der socialiàten is g~bu-

·seer·d op de berekening;: dat de socinle revolutie niet ineens 
lmn worden vorvwzcnltjkt, doch. in enige phasèn. 

· b~ De· Partui Tani·~IndoneElac 
' -.-., ..... _.. ..... ~--.. -........--

De ongeveer 10 milltoen loden-tellende Pnrtai Tani-Indone~ 
·sia'(PFlJ:'tij van Indonesische bqeren) is gevaarliJk vanwege do 
daP.rin voorkomende cellenbouw van de l>~K.I. ·en is, zonder dat ,' _ ... 
de tot deze partij oeherende eenvoudige dessaliedèn het.weten, 
een vorknpte P"K.I.-·organis11tie. 

o. De Séirokrit RaklE~i~ 

I!Iedio Juli 1947 werd te Kediri een congres gehouden door 
de So.rekat Rakjat (Volksbond) vo.n geheel Indonesi~. 
Tijdens dit congres gaf de P.K.I.-ngitator, Aidit, ee~ uitoen
zetting over do pos i tie VA.n de Sarekat Rakjat o) .. s masso.-orgn
nieatie, torwijl hij tevens :1.angaf, hoe de relatie moet zijn 
tussen do Snrekrr~ Rnkjat en de P.K.I. 
Op dit congres werd besloten, dat de leiding zal berusten bij 
het Centrale Comit~ der PoK.I_. Do gowestelijke centrales van 
de S11rekat Rn.kjn.t :r:1oeten vorklaren neeoord te gaan met( en 
trouw te blijven aan de prG~rrumma's van do P.K.I.; zij moeten 
erkennen, dat de P,K"Io de enige partij is, die de verdrukte 
en uitgezogen klA.sse georganiseerd nRar de vrijheid kan voeren. 
Voorts moeten zij b6loven hun plichten na te komen tot het ten 
uitvoer brengen.van de beslissingen der PaK.I. en zich te on-

/derwerpen a11n Artikel III van het huishoudelijk reglement der 
P.K.I. betreffende voorw~:v1rden, plichten, rechten en opheffing 
van het buitengewone lidm"..ntscho.p der P.K.I. ·· 

-4• De B,P.R.J;._ 

Communistische invloeden in de B.P.R.I. (Bnrisan Pembron
taka.n Repoeblik InonnPsia, Opstandslager vnn de Republiek In
donesi~) blijken uit het feit, dat bij de herdenking van het 

· -tweejarig-
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tweejarig bestaEin van deze or,gan·iso.tie naast Soetomo ook Alimin 
het woord voerde. ~ .. . \ r . · 
Een in het Bo.ntamse gesignalee.:-de <lfde:Ü.ng van dê·:·B.P.R'.I •. is 
sterk communis ti ach geklou.:'à., Hen drn.n.g:t; het h[\IIle-r- en sikk;el
ei!lbleem in beprvllde standen om de bestnande rangen, nante geven, 
terwijl de _leden elknnr de communistische .groet breng-en. 

~ ~ De So..hw Kir i. 

. Ste.eds meer blijkt,· dat de. Snjnp Kiri (Linkcr.vleugol)', een 
·combinatie ·vnn de links georiënteerde pn,rti·jen,. eon .wepk.tuig 

. van het c-ommunisme is~ In-do I!lnnnden Hoi en Juni .1947· vonden 
in Wos·~~ en Mid.don-'Jr-tva 4L~. communistische -propo.gr.ndn....-bijoon.;.. 
komsten pla-i-lts, die- voor con grqot goduelte.wn.ren gqçrgo.ni
s_écrd· door _de s·~ljap Kir-i.. . . · . .', .· ·. , • · . 
·Op deze bije~nko'mston hielden Alimin en·Aidi:t rodévocr.itigen. 

Een. pnm.flet. vari hot Contr::.l~ Cor.:~.itè van do P • .IC.-I. V:l:n 4 
J~~i 1.94.7 deelt mç;de, dat het door do houding van dè Srrjnp · 
Kiri is gelukt, het knbinet. Sjnhrir te_ doen veryo.ngen döör _;hot 
Kabill.et Sjnrifooddin, zodnt oen rosoluto leiding der rèvolutio 

: is.· gevormd·, die zowèl n:inr bui ton rils nnnf-. binnon -domocra.tisch 
:, is. De P.K.I. znl mot nllc p~J:rtijen, diç oenzqlfÇ-o strmdpunt 

iJ;il\emç~ ,nH{ zi.jzolf., en·-_met do leodon van de Sn.jnp lCir;i. in hot 
bijzonder, wn.r1.r dnn ook'~·doorv~chten voor.~o volksrege:r;ing •. 

CONCLUSIE: Do P.:K. I,. vorf!_~erkt han.r nachts:QOSitie zeer door in
filtrntie jl?: links g2,9..riöntoerdë partiJen.·. 

c 

. - .; ." ...... ' 

' .-..,; ~ ' .... ··:-. .,· 

;. . ;. 

,._·. 
- .. l' 
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.. VII. Nader·e gegevens over Tan It'llakn. 
(. 

•• ! 

Gedurende· d·e lndtstó tljd k\b/nmen enigQ bel'lngtijk~· )'>e.J:~."Ó~hten 
b.innèn· over ae· co~unist.,Tun.Ihi*fl~ _ .. ·. · ... , :. · . . . 
Uit' .. ge:vonP,e:Q. .~n.ntekeningen b.loekj, dá t ;Soçkr1I'no .en.HF.\ttn op 14 Au

- gus'tus; 1945 nqa~ :Rorignsdongklok \Kraw'1ng} werde.n ontvoerd en al
O.oar gedwOngen de ortéifhnnkelijkheid V!ln.de Republiek te;pJ'oolame-
ren . · , ·· ·.· - · · · · · · ·. · · · . ' . \ . . 
Pe·. voor:n.äamste·.··figuill:\ bi~ het .bpstellén van de onaf'hankelijkheids

':P·r.octama.tie ·was ·rra.:ri Ûalaka, die· de hoof'dro·l speelde in de vrijma
kfng va.-ri Indone'si~· ~\tan de Nedorlandse imperia-listen en kapi.talisten. 
:O'eze .'zou' er óp ·hebben aangedronge-n ~lóokarno en Hatta -in de ·actie 

- der p'roolama'tie te 'betr\ekken, om zodmende· de· Neder~El.Uder··s: de kB.ns 
te beneme:q., hen a1.s oorlogsmisdadigers voor een gërechtshot· te da
gen. ·soekarno· en .flatta hebben dan qok aan Tan Malaka te. danken., . r 

. da.;t .zij: nieJ q'ls. coJláborat.eurs in handen van .de· Hederlaf1de.rs Vio
:·1en~: ·l:n 'd·ank.- l;l~o'r.v()or -st·oldon zij op 1 October 194.5 eon p'olitiek 
t~ó:s.tamont· :op, waarin .zfj bepaalden·,: dat 21ij .. do le~ding zoudon 
.ov:e;rdl'ag~nl. ä.an "kamor.aad, Tan I.fu.laká1

' · irtdien zij op., eon gegeven 
:t:nóment ·niet· meer:. in ·staat. zouden· zijn de .strijd .voor de onafhanke-
lijkheid van de Republiek Indonesitl voort to zetten.. . 

De Ministcr.s en de Voorzitter van hot Koml tó Nasional Indona
sta Poesat (Kasinan, Latuharhari en Ada.r.nn.alik) werden van het be-
staan van d.it._ testament op de hoogte gebracht. · .. 

V:olgens-:dezolf'do aantekeningen had Sjahrir in October en No
vember 1945 contact me.t Tan Malaka en Soedarsono oni de voortzet-
ting der revolutie te bespreken. · 
Na. de mistukte s~aatsgreep van Tan Malaka achtten Soekarno en 
Hatta hun positie zo sterk, dat zij niet schroomden Tan Malaka to 
arresteren. Do steun van links was toen in eon meer op l4oskou ge
orH!nteerde. richting vqilig gesteld door do rn.edewerking van Alfmin 
cm do zijnen. 

Dat de volgelingen van Tan Malaka zich nie~t zonder meer bij de ar
restatie van hun leider noorlegden bleek o.a~ uit vcrschillende 
ordeverstDringen tijdens hot bezoek van Soekarno aan Garoet op 18 
November 1946. Toen So.ekarno een toespraak hield, dcfiloordo' een 
troep van ~00 man mot rode linten on rode handschoenen.· torwi·jl 
in de stoet beeltenissen van Stalin· aan láng·e barabces wardon .mode
gevoerd~ 
Bovendien werden op het te.rroin bankbiljetten aangetrot:ten, waar
op de beeltenis van Sookarno bespottelijk was gemaakt. 
Uit een onderzoek bleek dat men hier .r.wt volgelingen van 'ran Mala
ka te doen had, die als ideaal hadden, Sockarno te doon,vervangen 
dopr Tan Malaka en een/communistische staat te stichten. 

'. 

Do Regeringscommissaris voor Binnonlandse aangelegenheden van 
West-Java meldde op 1 October 1947, dat zich in de o.IJgeving van 
Solabintana oen bende van 50 Field-Preparation-manschappon ophoudt, 
onder leiding van Luitenant Loobis. 

-Luitenant-
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Luitenant Loebis, die in de borsinpporiode lid was .van ~e ~esindo 
· !So.eltabool!li en behoorde tot de extremistsm,. _die zich sch~ldig· maak· 
._ten, Flan ontvoeringen, is coi!lr:1unist -en vur.ig aanhanger van .Tan lila
lak~. <Hij had voel contact -met. de Kap i te in. vafl do T_~N. I_. ~alon 
Nao:nfurf, laàtstelijk directel)r van eo·n WaP:onfubriok- in Zuid-Soeka
boemi_, dio eon intieiTl nodewerker van Tan Mal~a zou zijn en op- · 
dr~ç:ht zou _hebben· on do T.N •. I. ·11c bewerken. Voqt d1:t doel:traiqen ·. 
t~.n; 11uizè van Saleh Naor~an vergaderingen gehoud.en me~ j~~ge T~N ~ L 
officieren uit de ol!lgeving en uit Bantála~ . · 

Tnn· lfulaka·, Abikoesno, Soedarsor10 ,en Soebardjo zo'l,lden' ca. 4 ~non
den g~lo·aen van Djocja naar een internoringsknnp zijn overga-. 
·bracht op. de Goenoeng Lawoe, nlw11.ar. zij onder T.N.I. beytnking . 

. . stop.d~n, terwijl Sookarno nu on dan bovóngenqemd kamp inspeÇtecr-
dp. 'nlans zijn zi'j vrijgelaten.; · · 

... ';·:CONCLUSIE: 

.I 

. I 
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. ' UJI• ·. :tndohesisch ·co,mmunisme · in ftitO..!:!!~t1.9.!l~~Lvorband e11_ P9JStU• 
.. · . nistlsehe !nvrocden in de ReEtl.Èlio~'S.~ · . , .. . 

peJ~Jlgs.t:el;l{~_g·va~: ... ~.~~kou .. :~~?.-~kd,e: :.lndone~isch~ lai~:s.tie·. ,bleek ~it 
4e volgE?nde .door Ra.Q.io Moskou: op . 15' Hèi 1947 ·tot I_ncl;o~esil! ge,.j 
riehte · raadgeiring: · .· · . . · ·· . · · · . 

. , "Bi·j hèt .vo,ltóoJ.'~n van ·de sociale rtnro).utie, .welke lo\ltel"·iQ 
·gericht· op 'he't qmvérworpen va~ .. imper~alismo en knp_ital-isgo, .. zijn 
enigs~ins krachtige .mán trege lon riodigo Het socialism€., dat i~· een 
land ~e grondslag .van zijn· economische k-t acht· noe.t ,ylorden· ea daar
om :EJtabiol moet zijn. rnoet zelf van zoor grote en concrete kraoht 
~~j~. 'wcl.ke kracht noot zijn. gelegen in de -ni('lÇht de:r arbe+~e~$. .·· 
l[e~-cl.~:a~t; da~- al.l~:_l:ojpi.talisten zich. tegenover dezè soc'-ale ·revo• 
1':\tio beslist ~ullén bedi.enê~ vnn allor~e; nid.doleri,. _die ~tin. s()• 
c,i.aal .. deiilocratl.schc eh nogal1jk een nationale verr-1onning dragen. 

: Daf!~on -i,.s hot llOdig .enig geweld te gE;bruiken., 11 · · .• ~ 
H~:t .:tEJ )4oslê6w· verschijnende haa:J_f.-.maaridolijks9' blad "Bolshovik'' 

.. ,~s v:an: ó:er_dee1 , .. dat ... d'C Republiek duidc:Li ~k" toont: g.e vrede. té w~l
l~n-~hdha:vcn; maar dàt hot.:de Nederlrtnè.,so Iripe.t'i'a:listen. zijn,· 

'd·~e: op ·.'een oorlog aansturen e~· die tü sedert .lange. tijd hebben ge
rokènd· 0p· ·de· steun van hé t AmeriknD.ns kn:Pi.'ccirrl. · 

·Dn1i ook; bu~ten,hct Cigonlijke P.K~I·""·Vé~band ~teeds het oog 
op Ruslànd is gericht blijkt wel uit 'hEJt C..c0rgcven dobr alle Re
pul;>1ikein.se radio-stations op 26 Septeo.ber 194-7 van ·een in hot 
So'\TJ·et ... orgae.n de "Iziresta" geplaatst artikel~ waarin wordt gecon
stateerd, dat de Nederlanders de belangen vari het Indonesische 
vqlk .voortë).urend durven te schadon omà.ati zîj rw.chtige bosch~rmers 
hé.l?~~n., .Vol~ons. bovonv~rneld ar.tikel deden de vertegenwèord1gèrs 

· v~n de.~(;)rcnig4~ Staten in de ,Ve.i).ighcids.rQ.ad in. d9 eerste plaats 
alles, wat j_:tl hun verm~gen was, on eon opl.or.;sing van het Indonè":"' 
sisóhé vraagstUk te voorkoi1en,' terwij 1 zij in' de tweede plr-u\ts 
alles _deQ.en om de Nedcrlnn4so.,Rcgering te doen bog+ijpon, dut - . 
d,~ze in hanr è}Qrlog teg-€n de !pdonosische Republiek geheel bj> 
Amerikaanse 'steun kon· rekerten. De aangeboden. goedE?' d_ieilsten, om
s()hreven net ~chono woorden .. als: 11 ve::d.ediging. van. de vrijhèide
rechten en.de.tiocratie ~er volkerentt, doden-de ·Nederlandse Koloni
sator .in zijri hotiding_stijvcn om de vrijheid§lbeweging vnn hot In-
done,sisèho volk te ondërdrukken. · · 

. ., . · De Sovjet Unie. wordt. beschouwd als een lichtend voorbeeld a 
in eon in West-Javanabfj Tjitjalengku aangepl~t panflet M.aakte 
111en .aan de,. van alle andere berichtgeving verstoken, bevolking be• 
ltena, .dat ~sto;odatn en Rotterdam reeds door Rus li:u1d waren ·-gebom• 
bai'deerd als .govol:.g .van êên dè.t' resoluties van de U .N. o·. 

Typerend .is een ongeëlo.t.eerde co:mnunistische kettingbrief. die 
. tait l!öskou naar Indonosi~ bli'jkt ... :-> ?"' ~-- -·-··~-_" ................. _;ht. De· briot 

hield het ~olgende in: . . . 
' ~· Indien de revolutionn~iro orders zijn gekomen, dienen deze 
41.\a.«l.Werkelij-k tè wordon ui tgeiroerd; alle arbeiders on anbte~aren 

. nè>eten dan in staking gaan; de rijstverkoop' noot word~n verboden 
.;.aan de• 

,\., l. 

';., 
r?'-· . ,•. 
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de -~.ei'r~d~rs:, die niet met· .de· rQvolutie :·nèed~en; alle bed;ien
deh noeten worden ingeschakeld voor het ·vergi,ftigen van de ··over
hee~.sers en de verraders; sabotage moet. worden gepleegd ·door het 
in brand·· ste~en···ván fabrieken en het vornie.len van tr.oinen en. 
autq's, s_c~opeti· ~n:·radiof<:nners, te'~:Yii'_jl wa~~de:vollè ·pnpieren·u!'t 
de kantoren 'die.nen te v·cr.dvlijnen eri a.e· huiz·on der, verraders noo
te:J:l worden: -verbra~d.; alle mis,dad.igers in de- 'gev~rig~nissen moeten 
op :~rije, voeten .wqrden ·ge-steld;· het· póli tief1pparàat noet de 
Qhaos de vrj.je hand gev',en, . terw,ij-1. n~ermnd nag wordon -gevat· óf' 
onderzocht~;· vun Au.a:t'' nan mouten wapens worden kla~rgelegà ·op vor
bo;rgen plnatseh; 'ons leger staat 'klaar en vah buiten' ·'voor~n wij 
ono.nderbroke:Ii wapeJ!:s _bi-nnen, die ·zullèn wo,r;qé.ri -tii.tgède(}ld aan 'do 
tr.oU;we _nanhanger:a:·:-rnn dó Rbpu.bl.iek Indqn.Çsi_l!~". , -· · : · _, · . 
De ·~~atste tijd· pU,lkt dat in d9" Republi.ek ·commUnistis·ohe i'ilins 

A;tls '•.De guetilla.s1~r.ijd :hn Rus.land" vee,l wor.dèn vortóond, ·.terwijl 
in West-Java tuss~n 'r jil;eunj,i en -Tji tjille.ngkti ~en ··1!BO:tld. van· God-· 
lQ:zen'' Q:e "PerkoéAJ.poel.an ·Agama Koerang'', :no.ar Russis en. voorbó;ld, · 

. ~is: Çl.pge.richt. · .. , . ·.·. · . , _ . . : . . .:'. ·· · . ·; 
Na~at.· uit I4os.~ou. va~.-. d~.: P,r:'!~_vda ee'n.,borioht was binn,engoköriien, ·qat 

. _dit blad .een ·bood~D~ap·· Wenste te'·publioel'el;lr, _geric~t. aan de Sov-
. jet-Jeugd 1

1 van h;aa-r· by_itenland·s~ vriendèn.,. ter ge.:J:ege~eid van de 
. viering ·van. de. dertigste ·verjaardag van de _.oc.tóbeJ:'~l'e.vólutiEf,· · · 
zond ge "Federat;ion of' Indones~anYoutn Organii~tións" tè Djocja 
haar' g~lul,{We~sen ter gel,egeri.heiêl van deze ho.rd.eriking·. . ' .· '· . 

· · .· Voer het, eerftt· is thans een vortege~woordiger v:~n- het .Rl;ls- . 
si~Cht:? persb:q.re.{l~ ti.Tass 11 , George Arriu., te Batavia geplo;atst. · 

,• ~ . . . . . ; ~. 

. . . ,·1' .. • . • . ' . ··, 

~e commun}stischè p~opagn,ndist Alimin 11iE)ld v~rschillende re:de.., 
voe~ingan,. ·' T~. f3.9~o · ,vor.:~l.~~r.fle .h~j ?P 1.8 ~un~ 1941,. d~t de 9nz.e~ 

. ke~.e ~:~ouding van. de AriierJ.kanen,- ·betelÇende, ~a~ 4-merJ.ka. zlch w~:J..de 

.me·est~r mf,J<:en -Van 'dO héropening•:dor ·we.i"ql.dnlarkt en· dat Atnor,ika· · 
• bijdroeg .tot de; l}uid~ge economische. storingen~ ' .. _ · · · _., · 
Sprek~r. '~a~ van ·Illenirtg, dat de Indonesiers $terk sto~den ·.in de 
revQ~~~!o., ~pg_çns h_?t., in voldoendo mnto. aànw,e~ig z~j:n van: voedsol 

.. eni~çg.rrns ~~ ·gB.y:e · eeilh~id~ ~- · _ ,· · .· ._, :. . _ · _-
. ,)1~ het àftr€lden· ván het -Kabinet ~sjnhrir .votk'laarde"Alinün op: 28 
. Juni. 1947: uwijc zullen de selliens.telllng van ·elk kabinet s'tcunon'• 

mits 'het de revoiutie; durft yoort. te_.'zättpJ]. . .'en n19t zal ~n:p~t\J• 
. leren. De revol~tie; w:as tdt nog t.oe· ge én ec~te. revoluti$. ~a!IS 
. il!i. êle tijd áang~broken voor ·pen echte r-'eVQlut·iu die·· veel slacht-
offer.s ·zal v;-ergèn. 11 ,: ~. . . ·.. . . · · ·. . · · ·· · 

Volgens de. omro.ep ~an ;radio· Soernkar,ta vàn i9. Juni· :19·47 z_ou _ 
Alimin aanwezig zijn bi'~ kadèroetenins~n.: 4ie. door ChJ:'iéte+'1J'ke 

· Jeug4verenig1ngen in d.e vacantie touc;ten. 1fcJrdon_ gehouden• ~--.. : · -
···Op; 2 · Au~~,.tus ,:J-.?47 verklaarde. Alimin., dat d~ ;s·trijd tegen. 'de ~e

dcrlander.s moet· worden· voortgezet met alle'.·mi'ddelen., die. het vG>lk 
.:1?-~-~it ~ terwijl' 'de economie_ van de vijand ,t:JWet wordo:n ve"rl.amd ~'in 

. geen geval. moet wo:rden gecnpit~tlle9rd~ · . · · ·· . , 
Op 11 Odtgbl3r 194? zond. Al.imin uit Djocja aan de leid.er van de 
verzetsbende van de P .K. I., genaamd Iohwan, die zich 2.5 knl'. Z'.'W. 

-van Banjoewangi-

I ' 
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van Ba!ijoewtmgi bevindt.,. eO+l Q:raer. O.imi inhoudende de acalc1eetie 
B·esooki te he.rov-eren ' A .•• .•• • .•• r ' ' ·•.·. ; • '', ; < . 
Te Poerwódadi wekte Álimih tijderl~ oeh bijoei'ikomät Vtirl 4c öarlaa.\. 
Tan1 Ip.donesin de menigte ·Op .om de weerbaarheid ~nh het 1.rtiid op 

··te voeren• · · :· 

Gevonden doouinentGn en geht:)'qden verhoren wezen erop, d.at _de c<;>m
munistische invloe·den üi do Republiek zoor annz'ienlijk zijn.. . 
Hierond,ér volgen enkele grepen uit een te Salatiga aangetróffO:Q. 
instrQc.tie van de centrale P.K. I.: · · · · · · · 
11De logale en illegale actie.s vnn clo P .K. I. zijn van grote. be~e
kenis voor de werkverdeling en systematie~ ;· vele w~rkzaamhod.en, · · · 
zoals collenbouw i.n Q.e reactionnaire beweging·, in b'?s.tuur, poli tie 
on Jöger, ·kunrten vollediger worden uitgevoerd doo,'!:."·d9 illegale dan 
door. do·. 1~gale A.ctie.s •. Wij moeten voornlilhet oog .gericht houden 
op de -Amerikaanse politiek, die de communistische· 'beweging tràc.ht . · ·.\ ~·. 
te ve~zwakken · ~n uit te roeien, daar waar. Amerika invloed en .macht. 
bozit,zowel,. in politiek als in.ooonomisch.opzicht. HE)t d,oel·van. 
Ameril~a is stellig steun te verkrijgen van roactionnaire, feodale, 
knpi Mlalk~achtige en godsdienstige groepen die zich tegopov~r het 
comtnunisine hebbe.n gesteld, zowel. i,n Indonesi6 als in and~rc·· landen" 

Teve,ns we-rd 'een instructi:e voor· "Communistische kernen" aangetrof-
f·en·, wan.rutt het volgende mog~ .worden geciteerd: , . 
"Ieder,liq vaneen communistische kern dient op de hoogte te .komen 
Vllrt de sterkte vn.n·de oppositie· (omvang van ho.ar. invloed in de vèr-· 
schillende organisaties en diensten, nnnm en levenswijze vnn do ; 
lei4.et,.d§·invloed vnn ·de leider op de tnassa on de ·wijz~, wunrop 
de.··mneht vn:n .diè .:tegenstander kml~ wo~d.on ver.~wakt} . . . _ . . : . . , .·. 
Elk lid,' .·dat w.O'rkzaatn ia"<!bij' een~ regorings'instantio, moet_. e~ naar 
strèven dat do.zè instanti-e een f:i,nanciUle bijdrage levert voor de· 
partij. · . . · 
D~ lodBn worden gegroepeerd ih een vijfmans-syst~em' .. . 
Al1·e. ·celle-n in de vakverenigingen wordon o'p dezelfde w1jzc .opa_, .. 
bouwd. · 
Alle leiders van.de react~o:r:mniren, die in do orgn.nis.nties zitten, 
moeten worden geiE?oleerd·· e,n geliquideerd. . 
Kamerleden van de. partij· behoren zich te ootenen in. het vooren 
van·een 'actie, E3erst op kleine schanl, later.rooetengrotere acties 
worden 'gevoèrd. · ~ · · . . . . · 
Een begin moot worderi gemaakt .met de opleiding vnn kaderleden 
voor· poli tie; .justitie, bes tuur en leger. . ... . .. . . 
Se'lectle moet worden tqegepast onder de loden vn.n de kernen,· ~ot• 
· d~t zi.j ka:ëierledç~n ~ijn geworden, die ip staat zijn~ z~eh --door de 
·massa. te doon volgen. Do .lede.n, die n;i.e·t in stant· ~1Jn~ .de il.):~ga~ 
le prl:h~ipos tG volgen moetèn worden.overgqbracht naar de legh:le· 
ntde lingn • . . · 

.:-:. 

l>t\t van 'eon· P.K~I.sectie .·ve~l· invio~d kan ~itgaan, tend.jl het 
led,ental slechts gering is, ö1.ijkt uit een gevonden document 

wbetrettende .. 
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bot~effende de· organisatie van do P.K.I. Sectie-Cheribon~ Uit· dit 
d.ocum.ent blijkt, dat deze Sectio ac\ht Ondersecties telt. Loden 

. vrul·· dè · P.K .. Io-Sectio ·-Cheribon zij•n eenter Eilechts ,de S~c,trie
Voorz~ ttBr on de bui tengewone lEJderi. Bui tengewone .leden zijp;. do. 

, bestuursl-oden van de So:rekat Rakja't on· de Barisun. Tani··Indonosia. 
. ' . . . \ . . . . ~ 

. • .\ " .• • • ~ • ~ • • '<. • • • - ·, •. • 

De links' gEJÓriMnteorde arbeiders trekken zich'vA.:q.'d.o Republikein-
se reg~ring weinig aan. · ·· . 
_'l'yperend ·is een rapport _van een Republikeins nmbtenE).ar, die de~
tijds ·()~n buitenlands ·bozoekèr Ra~ de textieltabri-e}{. Plqred . 

· ·(•oo;s:y-~1av~f) vergozèld.ë. · Doze· ambtenaar merkt in ~ijn_ VÇi".slRg-~o.m. 
·hot· volgende op: · · · _. . _ 
"In ··.d.e tr:r;in· worden: wij be-logèrd door arbeiders· met hn.til~r en ~lk

.kel.insignes·,, .die·zich:voorstoldon als lo.den·vn.n-d.e P.K..,I •• ,' 
·versch-illende :personen gA.ven blijk v~ hun ong~ndegen oNer· h.Qt; 

.~:·.,. -- ·feit dat eon vreemdeling werd vergezeld. door· oen ambtennar· ·der . 
,J~ep\J,blick. --Eon dezer· personen toonde aan rp.;p:p-ort'eur een p,l~a.t; .. >' '· 

:~;.! .;; : •. ,;::v~n de .-ophanging è,.:Jr Duitse Nnz..ileideraen zeide. dat dit he.t lot· 
J. ·· · · ··~J1~~H~m-j:n 9-e+' m~: · .;~n, nls het volk- rijp is gqyyqrQ.en en,, ~:\.çn ter,.· 

· ·weert 'tegen· onu.v.l.'drukkingft" . • . , ·- · · · .· . ,: . 
' ' ·- . ·, . ,, . 

/,·.·· •.. ' ·; 

. · V'Ci--si~hill.onde doèumenten bev"e~t:lgen, . dat de P ,K:.:t. ,uit .. zu~ ~or~;·: ·. 
• ;···opportunistis:che· redenen :voor de basis:evereenkomst van Lingg~.:. . 

djati wn.s., om dnnrdoor in' de· gelegenheid te zijn Vf1n ~e geboden 
· ·--·anempnuze gebruik te mak!en·~ Nu de pGlitlonela- actie heett 'l>laats 

· .. <--·'·•· •; .. ··:gehad spoort de P~K.I. tot felle··strijd -nari.; I)e,,:hui~ig~ -!ri(io1\Ç"'" 
·-' ·slséhe r..ëgering staat oncler d.e ban van uiterst links met 111~r'. do-

.. , .. · ··' mirierend:O fact:or de Pt.iCI •. ·. · · : ~- .. 

( 

Dat··uè Uarxist·ifl'tlhe begins-elen een gr.ote l:)ekor-ing .op Soekn-rno· . 
uitoofe,nen. blijkt: üi.t:.·-e-en:-door• ~em· tijclena,,.~eJ~n- gal-?lrs;lQ;ep,t,-io::..rtÊ:ti 
.Sdlà:_:hp''-'2~1 Oqtobor ·l9-4'7.·'geholld'ert. r.ode;voering, W[].~r3.n:.l1iJ -m~P,e~ '.: 
·deélo:e i;dat "reVolutionmiiren11 ·degenen zijn,, <\ie' erop ~:i:t.;.Zijn., he,t 
im:p~rialisme te ondermijnen en de strijd te voeren volg~~s < .. 

Marxist.ischè"begri·ppen"; ·er zijn_ echte·r vele socj.aal-d:~mocr'aten., 
diê. _.·varf dê Ma.rx-ideeljn op dè hOogte zi:jn· en toch· in. hun h<:>~d;ing 
r-ev<:)lutionnair blijven.· . . 

. ~::, (}~i'eh' dezé U:itl~tihgen ka.n ~on niet verwac~~·en, dat Soekarno .. 
een tegenwicht zal vormèn teg·en het QOmmuniS'mE) .•. 

. ~" ·-·~ ' ........ : . ' .. ,· . .. 

Z~3er bevi•e.emdc-nd zijn de uitingen· van S.lahri-r .o:P ·qen persco_nre~ 
renti'e" ·te Washington, dat ·he~ _:grootste gedàEflte V.an do- "vrij. , 

. kleinè')tp:Qlmuhistische pártij'~ ·tn 'de E-e:publie~- Jndone-sH! na ar- , 
loop .van<d;o' tweede were·ldoo·rlog door de' lfedQrlanders oprlieuw. , . 

_·_ werd :'g'ètmpört~e!'d. ·v:óorts- ·be.w.eer.de Sjahl,"ir ·dat idc door hom uit."!' . 
. _· :)~e~pt;ól(én·~bes·chûldiging wer.d· bewezen do:or h~t feit., dat de_ voor

··. :~it'tfe~r··;van de· P ~K. I.,, Sardj:on,o, l~àpi toiri' was. in 'het Nederla~AS~-
. ·J,èB~·r ~'Ij' Auà;t'ralit: ·gedurende de oorlog·,·" ter-v;;t jl Ma:roeto Da.roes~ 

.. ·.~:, dè enige. cdnïmunistische. Minist_er in .het Kàbinet ~ja_r~food<;iin, 
, •r: 
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,een.,.~ti&~.leerling is van de .school voor: pestuurs~btenareu .•. 
Het is tinfair de Nederlandse Regerifig,·a.ie, in overëenstemning 
.IJ!O~ 'll~a+': .lil:>erale opvattingen,· oen~ .notoir communist als Sardjo.no 

·· ongehinde.rd naar. !ndonesil! Ii~t-· gáç:m• thans deze liberale hO\lding 
te verwijten. · . . .· , · . . . . 
Dat- Maroeto Daroesman,. ondervoorzitter. ·van de P .IC:. I,., Mi~is.tèr . 

• ;v~n Staat· in het Kàbinet Sjarifoeddin.~ z:i.jn. studietijd aan ee~ . 
Nederlandse·Univorsiteit indertijd tevens benutte om zich in ~0%,11• 
~nistis(}hè richting te on.twtkkelen, is voor; Sjanrir :&eel\.b~·~w~ar, 

.de verantwóordelijkh.eid voor: dozG comrnunis.tische menta·li.tl1t aan 
het aan· dézè. Universiteit genoten onderwijs toa te sc~;J.JVQ~ .• · · 
.~ ' \ . .\' 

Gani ·dringt· ur l;dj de Republikeinse- regering ,.o:p. aeJ1 m,aàtteg~Ï~n . 
te: treften óm <le ón~'!n~tige, indrUk, d;e ·d.e cmtwikke:Lipg n_aà~ .. );~nks 

.·van. de inwe-ndige. pq.ll,tléke constollatle van de Republiek op ~e ... 
· . .t:'iJ:ca. mo.ót xnal<;en, t~?: verzachten.. · · . . . 
Vólgèlià ~em 'iè dè grondslag der maatschappelijke sanienwerkit1K:·.in 
de Re.publiek de democratische Hindoe-Adat, terl'iijl het volk zeér 
religieus :l_s1ámi'et ,. Chris.ton of ·H:LndQe is • ··.. . . . ... . 
Het'-vo1k i~r·meer .spiritueel dan materialistisch van aard~ Het 
'lan-d· .is rijk en groot', terwijl het volk meestfil .uit làncibo\iW~l'tJ 
bestaat.-. · . · · 
Al .. deze factonon vorm-en een vaste dijk t.ege!l :dê ontwikkeling van 
commÜnistische st'rom.ingen. . ' 
Hij ge.eft· toe dat in hot K,N.I.P, (Komite Nasional Indoncsia . 
Poesat,}: vele ledc;n communist zijn, doch beschouwt dit als ·écn gc:
vol·g·.van een kuns~matige manoeuvre; zodra e.r. vrede is en l,llgemone 
verki~Zifigen Z.ullen wol'den gehÇ>uden:, zal de. g,pot€l ~e~rde.r}lai~
ZQk,er .word~n ·.gevor!bd Q:_(X)r· de, rc;Lig:L~us_o· repnteryl.~uge:l ,èJl .. he~- so-
ciaa:l.-à:emo.crati·sch cont·!'wn,. ·terw-ijl eon kleine_ minder}lp~d ~~l 'be-
st~~p_:;:u1~ e:~Ct:reem,;..rechtsen,,. extreem-lin,ksen en communi-sten. · 
Gan!•s,,woor'den ·houden ·de indirecte erkenning ;ln vnn\do _bestaande, 
niet te ondersohs.tten, machtspositie van do P ~K. I. in de Republiek. 

... 

. ,.... , .. '1.> . 
·.'.~ ';' .... tr;'_/·.: ,. 
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2. Het Cornmuni-SJ!§l op Sumatra. 

I. Conim.unistische-invlooden. 
' 

De organisatie v~h de s .. o .. B.S~I. op-.Sumatra btijkt zich' nog 
steeds in een primitief' stadiu:m te bevinden. Ér bEstaat-con groot 
tokort aan leiders, zodat uitzending van krachten uit. Jnva zeer 
welkom zou zijn. ·ne beoogde centralisatie van de 8~0 .. -B&S.I.-Suma-
tra Ondervindt moeilijkheden~ - . · · · . • · ~ 

Dé Sarbocpri-leider van ·Javas de conmlUnist Boejoeng-Saleh) be'""!· 
zoc'J:i't""'!"n October 1947 Sumatra on Singapore, waar hij -c.ontact .had 
met de Malay Gomoutlist Party,. 

Het bli-jkt, dat de voor Java ui"bgevaardigdo instructies van- _d~ 
· Sarboepri, ·• om het ondcrnemingswerkvolk en· 'de bevolking ·het· bè'grl.p 
· ·vs.n de totale oorlög bij te brengen, oók voor Sumatra gelden~ 

Uit con in Neder),.annse hanc-'tt:;·n. gevl'illen verslag van .een op 8 April 
1946 gehouii.en conforentie van·do P.KDI.-s.o.K. blijktt dat het 
aantal leden van de P".K.I. ter Sumo. traYs OostkUst op genoeni(le da
tum ruim 40.000 bedroeg.· Tevens blijkt, _dut er contacten bestaan 
tussen de P.K.I.-s.o.K. on de VIalay Communist Party te Singapore. 

S. W/J,C 
-i 

In_ v-erband mot q_e bezetti_ng van Pematang Siantar door de Neder.
lan-dèrs, WA.A.rdoor de verbinè,ing met de P-.K. I;, -S-ectie :van Abdoel 

··Xarfin 1n boîlehvoriOOlàe- plaats· is verbr·olt.en, 'Zal' t.e ;Fort -de, K(Jck 
eenttcommissiariaat van de p .I~~ L !I :tn het .leven wordon ge:ro·epen. 
c'l_oor, de: Teden van de P .K.I· • ...;Se.ot·:~:e·-S. W .K.-, onder l"'iding van 
HA.ëtji Dato-ek Batoeah, teneinde hot werk ·voort· te ze~tten. - · 

( At.1eh, 

Toahemcnd.e :i,nvloen ·van he.t co:P.l!'lunis:r;lo .in Atjeh, düt :uf_t Mala):cl:i . 
·zou zijn gei.mportoord·, wordt ge:me2..d. . 
De Partai Boeroeh Indones ia ( I~donesisc)le .Arbo:i,d9rs-Partij} ont-
ving: vç:~.n het StA.ats.coinrriissa:~::C;i.·3..t; !:. te Fort do .l~ock de opdracht, 
zo -spoQdi'g mogelijk een àfdeling van de S~o.B.s.~r.· in Atjeh op te 

,ricbteri, -

D;1ambi• 

De Sajap-Kiri- met haar COilliiltinistisc}le tende:P,zen wint aan invloed, 
wat _zee·r zeker ,mocle. een gevolg is· van d.e alg~ncno v.eraraing van do 
plattelandsbevolking.-

.. -Lampongse DistrictenM 

' . 

/ 



-20-

Lampóngse .Districten. 
' I ." 

Hoewel door .ii?;ne·~lijke. verdeeldheid'· d~ P.K.Ie-~i:;rvloed op_ het Re'"'. 
publikeinse .Be~~uur nog betr.e~ltelijk ger.ing ;is, zijn de kansen . 
voor uitbreiding vari he~t. p·mn.mup.ts~~ in. de~e .residentie ~stig ·· 
in verband mot de toen,.enenp..o verarming cl.or bevolking,· . 
Typerenà is~ ö.a t nri. een p,oli.tieke strijd van de links georiBn ... 
teerde purtijen tegen de :Mn.sjoemi om t1e benoeming vn.n een ~esident, 
n.e .P.K.I.-cA.ndidaat, Haroon, -door de Republikeinse Regering wérn·· 
bènoemà.. , < .. 

II. Communistische PropA.ganda. 

S~O.·K,; . t) 

Bij. het np.ttU:kke_n der Ne<'\.erlandse troepén nnnr .TClndjoeng Balai 
bleek, dat bij emplncementen on grotere kar.ipongs veelvUldig ui.~-: 
hangborden van de P.K.I. waren aangebrachte '· . ·. ·v 
In Tandjoeng Balr:\1 trof m.on vele. connunistische geschriften aáil •. 
Uit een in beslag generoen document, gedateerd 7 Januari 1947, 
bleek. hoe zeer de Posindo (Pemoeda Sosialis Indoncsia, Indone
.sisc;tle Socialistisch0 Jongeren) is gelieerd nan de oommunistif;Jchè 
ideologie. 

s.w.K. / 
In· de omgeving van Padang werd een, op een sc:~ ... oolbord geschreven, 
"bekendmaking" :1nngctroffen, waaruit blijkt, dnt de geowne Inël.o
nesit!r niet vee 1 vcrschil ziet tussen de commnis ten en de le-iders 
van de Republi,ck, Sookn.rno en Hatta. 

IIÎ. Communisne en Onderwijs. 

Een rapport van Juni 1947. meldde, clat het aantal afgestudeordon 
van de kader~cursus vandeSajap Kiri te Fort do Koek 80.bedraagt, 
waaronder JO P.K.I.-leden. 

IV_. HE;t Cllinoes ·communisme. 

s •• o.K, 

Te Pamatang·Siantar en te Ta.nd'joeng Bala.i bevinden zich velo oon
munis ten onder ö.e Chine zon. 

· De "Deillocratic Daily News" te MGdnn, het blad· vtm de comrnun~s..:. 
tische ~antelorg;:misn.tie, de "Chinese Democratie League!', reageer
de fel op.de arrestn.tie aoor de Nederlandse troepen te Pematang 
Sitmtar van Wang Yen Soek (alins Bahren), oen belnngrijlv commu
nistisch agitator, die in 1946 bijc1roeg tot c1e oprichting van do 
"Chinese' Demoeratic League". te Medan. 

Te Medan wordt conn-;mistische propagandn. gemaakt door twee onder
Wijzers van·de "Hoa Tion~"-sohool, leden van de Chinese Demooratie 
League. -Volgens-

·."\·j ' 

l ..... /'. _;;-..... 
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Volgens onge_controleerde berichten zou zich .te Bagnn Si Ap1\.Ap~ 
oen .corn.m.unistische organis~tie, '!Tjo-iln Giesan'~, nobbon gevestigd, 
wa:1r\van 'het centrum zich 'b_evind.'t o~.· het eiland· Poeloc J\lang, ·te-

. geno:ve.r J?agan. Van di:t e·iland. af b~d:rijven deze c·Q,~\Ulisten·,:_:d,ie 
go9;~:1 .. zijn voorzien van. wn:i;>ene; welke uit Malakn werden. aangevoerd, 
zeeroof~ met behulp van snelvarende motorbot'en. .- ·. ' .· 

looi•., • • • ' • • -- ~ .'' '. - ' 

Ptilonll;?ang • . · · 
\ . ' 

ln-~ul~mbang wordt actie geme.ld. van: de organisatie "14ong.14oos1" 
(&·esi-Draak), die onder coimi1unistische invloed van Singapore 

· schijnt -te 'staan.· . . .. · .... 
D~ communistische "Chinese La.'POUr Union"., de o.vor.kappend~ orgal}.i

. sätie 'vq.p. al).e Chinese vakverenigingen te ~alembang, ,scttijn~ ~,en 
dictát·oriale maclltsp6si 'tie bi-j de hnven-arbéide~s, $;:n P&l~m~:~g· .· 
v-erwórven te hebben. · · · · · · 

,.. . r'· 

: 1. •· ~ .. 

IJ l, 1 ~.: 
"< :. \: -~' 

·'-;;,.,. 

; ' -, ' _;. ~. 

;-,.• 

', . 

. , .. 

j' 
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'· ' .. : 3.-. Cotnmunistische Verbindingen:~ 
,. ! • ' ·:' ' +, ·YEl'rbinci.ingen net. Nederland~ . . 

~·:-: ·~ " ' . ~ : - ~ 

Soeo.nrsono berichtte op 23 'Üct:ober 1947 ui,t New-Dolhi, de.t. 
hiJ een· ui tnortiging h~à. ontvangen :van de c·.P .. N., gericht aán hot 
Sec.rotnriaat van de 'P.K.I .. te Djocja, voor het bijwonen vnn oen 
te Ams'terdam door de C .. P·.,N. te houden oo:p.gres o 

N~aar n.anleicl.ing hiervan verzócht het·Republikeinse·Ministerie 
vatl J;3utt;ehlandse Zaleen te Djocja op 29 ,October· 1g47 aan Soodarsono 
een bericht aah·de C.P.N. te doen toekomen, wn-ar.fn dank werd be
tuigd voor de ~it~odiging. Het tweede deel van·het door te gev;en 
b'Elr~q}lt~was afkomstig van de P.K.I., cUe medbde.elqe, all~s in. het 
werk:te zullén· stellen om het congres te kunnen bijWónen. 

II. yeroindinsen met Siam. 

Volgens een schrijver· .der "Scrip:ps-Howard"-bla.den zou<\o.n de 
·links .gcorfBntee.r.d.e -g'roepen VFUl zes; .lnnct.on, n.l. Sirun., Indp.,. 
China, Malaka, India, IndonesiB en Birma,· trachten een coomun1s-. 
tisch Pan-Aziatisch blok te vormen .. Bangkok zou_ vermoedelijk het 
·toekomstige hoofdkwartier worden, van waaruit de cruilpagno zal 
worden gevoerd, die Zuid-Oost-Azitl onder Ruslands vleugels zal 
,brengen. · 

~I~. Verbindingen met Rusland • 

De communist Yoesoef Goenta Ali te Singapore gaf blijk van grote 
werkzaamheid bij het leggen van contacten met. dè. . .s:e.de-r·t geMme 
.tJ,j(!. in Singapore vertoevende Russische handelsvèrtoëgenwoordiger., 
Nl.colai Pa).khin, en met hoge republikeinse functionnariss~n. Een ' 
en' ander schijnt verb.and ·te houden met voórgenomen wapen-aankopen 
in RuslÀ.nd. · · 

IV. De. nvforld Federqtion Ot' Democrat_~JL Y_ou_tjl~. 

Het bestuur van de W.F.D.Y. heeft besloten de 11 Asian Yo~th Conte
rettce, die in Indonesil! zou worden gehouden in November 1947 en 
onder auspici\!n zou staan van de W.FoD.Y., .eerst in Januari 1948 
te dóen '.plna ts hebben en wel in India. Drie Ind:onesitlrs hebbon 
Z·1t~111g in het Voorbereidings-Comi t&. 

• • • ·~ :..; ! 
;, ' ' ~ . ,.• 
i ' . ~-. ' 
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4. Het Communisme In De Malino-Gebieden, 
t. 

Omtrent communistische activiteit in de Malino-gebied'en zijn al-
leen gegevens beschikbaar betref:f'end.e Borngo. _ . 
De communistische activiteit·op Bornéo wordt geleid vanuit Ma.laka 
en Java, terwijl inc.id€mteel ook communistische i~f'iltratie vnn.uit 
Sumatra plaats vindt., · . . . . · " . 
De s.o.B.S.L. doet pogingen 9m ·ook de. a.,rpe;l4ers van .de Ualfno-ge
b~eden in haar greep ·te krijgen. Op 15 · potbber. 1947 zond, radio-

.Djocja een s.O.B.S.I.-~ede uit, speciaal gbriclit tot de arbeiders 
in Borneo, waarin de nadruk wordt gelegd op de bedoeling der Ne-

, derlanders, n.l. de"her-invoering vo.n het koloniale sy~teem" •. 

·I. Zuid-Borneo •. 

Volgens een bericht van eind 1946 zouden in vier plnatsen in· 
Zuid-Borneo afdelingen van de P.K.I. zijn op-gericht. 
~en aanzien vnn de eJètremistische agitatie, die vanuit Java wordt 
geleid, werd het ver:tooeden· gcui t ,- dat bij: brandstich1ïingen eind 
1946· élem.enten waren betr.okk.en, die in georganiseerd . .verband _een 

··· ~itgestippeld plan · élfwerkten. · · · · · 
In September 1947 werd te Bandjermasin bij oen boekhandelaar een 
aantal boekjes van bekende Indonesische. communistische. schrijver· s 
aangetroffen.-

II. Oost-Borneo. . 

Do P .K. I. heeft afdelingen in Balikpapan, Samarinda en Tàiaknn. 

III', West.....Borneo, ·. ,1 
'. : ... i -. 

,:,· 

Gedurende de laatste ,maanden. _van: 194.5 werd activiteit van (fe"Bin
te.ng Tiga-Beweging" (Three Stars-Beweging) g.osignalee.rd. Deze or ... 
ganisatie-, die was samengesteld uit zoer anti- Nederlandse Chine
se en Indonesische extremisten, stond in verbinding met de Mnlay 
Communist Party. te Singapore. Nadat de leiC\ers van de geLijknami
go hewoging in de Residentie Riouw eind 194.5 waren gearresteerd, 

·werd geen A.ctiviteit.van de. "Bintang Tiga-Beweging" in Vlçst-Borneo 
geconstateerd~ . 
In 1946 wer(l te s~.mbas een geheime communis tischo vore~1gi~€h de 
"Sä.bi t .Ma·rtil" (Sikkel en Hamer) opgericht; subversieve actie van 
deze vereniging kon door tijdig ingrijp.en worden verijdeld. . 
Van de Chinezen bestaat slechts een klein gedeelte uit cormilunis-
·ton. Allen in Bengkajang, Sambas en Singkawang zouden Vele commu
nistèn onder de Chinezen voorkomen. 

Afg~sloten 1 Dec~mber 1947. 

.. ···· -.·.:, . 
~· ' . ' 
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Een, in· .Nederlandse· handen. _yeuallen 
strooli)/!;~t, zvaa7"ut"t cá.ade.{!jl. heé conu

-munzstlsch kara~éer van de S.O.B.S.:t. 
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/ljdrulc van een ruhbersie7njJel, dat 
{_!iden.s de Po lt-éz-onel~ Acéie zoerd aa~_ge
lro//en Ie Xadipalen -~..!/ Clzert'.6on. 

Xe t rana'schrl/.i lutdt: Bond van 
Arhet.ders /n sut"ker/abrt'eken., Afd. Xa
d,jJalen. 
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I Volgno. I 
._ - 1 o __ cT. 1947 1 G E H E l M., ~ -

Hierbij wordt toegezonden een tweetal l!~~:~ 
circulaires, gedrukt in de Nederlandse- en Engelse taal,
welke ter inzage liggen op het Centraal Bureau van "Natio
naal Reveil", Heulstraat 3 alhier. 

Verzonden op 30 September 1947 
aan: het Hoofd van de c.v.D., alhier. 

~ I ______ _ : .. ' () 
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CENTR.Á.AL BURE.A u 
N .A T I 0 N .A . .A L R E V E I L 

Heulstraat 3 
============~====================~=========~================== 
Telef.: 18.05·37 

Publicatie No.8 

De Pers en Propagandadienst van Nationaal Reveil moalet bekend; 
Bij een huiszoeking in do benedenstad van Batavia werd eon 
schrijven aangetroffen inhoudende instructies voor de vijfde 
colonne. De tolest was oorspronkelijk in de Engelse taal gesteld, 
een afschrift van het origineel is'ter inzage op het Centraal 
B ureau van Nationaal Beveil. 
De inhoud luidt als volgt: 
Leidraad van_do Revoluti_çmnaire ___ L_il@ 
Broeders, 

Omdat wij, in 1926 en 1927 zoveel bloed verloren 1 besloten wij, 
Indonesiers ~ ons aan to sluiten bij de Revolutionnaire Liga,
mot Moskou als centrum en haar afdelingen en agenten over go-
heol .Azië, .Australie, .Amerika en Europa. -
Deze brief, waarvan het origineel in Mosko~ is uitgegeven, is 
door onze kameraden op do gebruikelijke wijze overgebracht. 
Onze kameraden workon in alle stilte in alle plaatsen. Zij zit
ten dicht bij U en hebben allen een opdracht te vervullen. 
Wat U persoonlijk betreft dient U zich volledig op de hoogte 
te stollen van onze rovolutionnaire instructies, welke op last 
van de Repoobliok Indonesia gec;even wordon wanneer hot· moment 
van handelen is aangebroken. 
Wat U te doen krijgt doet U niet alloen voor de voiligh~id van 
de Repoebliek Indonesia maar ook voor Uw eigen veiligheid on · 
die van Uw gezin. 

Wanneer do rovolutionnaire instructies U later bereiken moet 
U als volgt handelen: 

1 • .Allo werkers op hot land en allo andere arbeiders, inclu
sief de Gouvernementsambtenaren, moeten onmiddellijk het 
werk neerleggen. · 

2. Er mag geen voedsel meer aan Nederlanders verkocht worden 
en ook niet aan verraders die onze revolutie niet willen · 
steunen. 

3· .Alle mannelijke en vrouwelijke huisbedienden en kokkis die 
bij de Nederlanders werken moeten hun meesters vergiftigen. 

4• U moet zoveel mogelijk saboteren, zoals de oogst vernieti
gen, de ondernemi~gen verbranden, treinen, trams én auto's 
omverwerpen, schepen laten zinlcen, telegraaf en telef'oon
leidingen onklaar maken, radiostations in brand steken, 
belangrijke documenten vernietigen en de huizen van de ver
raders verbranden. 

5· Organiseren van geheime moordcentrales, gericht tegen alle 
verraders en hun families. Organiseren van de algemene boy
cot van alle tegenstanders. 

6 • .Alle gevangenen moeten worden losgelaten uit hun re'spoctie
·velijke gevangenissen. De politie moet hen rustig laten 
gaan en geen moeite doen hen te arresteren of hun zaken te 
onderzoeken. 

7• Vanaf heden moeton alle wapenen worden opgeslagen. Ons re• 
volutionnaire front is thans gereed en van alle landen ko
men geregeld wapens binnen. Deze wapens mogen alleen gedis
tribueerd worden aan mannen die de Repoebliek Indonesia 
trouw hebben gezworen. 

·:_·.·· 
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Aan bovenstaande instructiesmoet volle aandacht worden besteed 
-~--- ----.. ---····-----------.. -----~-------·-- ---
Halle Skw Ser Sent by SERIAL S/BB Pi no~325 
Paid attention ne-copied 10 copi&s and have been·sent 
to Glf 24 until.25 to SETIIAL S/BB Pi nos326 (this is your 

number) 
Copy 10 copies for the number SERlAL 

SKW Ssl Zdz 202 S/BB pi no. 327 .. 

Aldus de inhoud, vertaald in het Nederlands, met de onderteke
ning van het bewuste schrijven. Wij vestigen de aandacht op de 
oproep om op een specinle golflengte te luisteren. De afkorting 
Pi beduidt Politi6al Intelligence. 
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Centraal Bureau N A T I 0 N A A L R E V E I L 
=c========-;===~==:======7===== 

Publication number 6. 
Heulstraat 3,tel.l80537,detl Haag 

The Press and Propaganda-service from Nationaal Reveil issued the 
following: 

During a search in Batavis the following manifeste was found in 
a house, occupied by extremists, containing instructions for the 
fifth coltllim. 
It runs as fellows:" 

Guides from the Revolutionary LIGA 
Touching the revolution in Indonesia 

SKW Ssl.Zdz 202. 

Brothers, 
Having shed much blood in 1926-1927, we Indonesian revolutioners 
enlisted ourselves with the LIGA revolutionary frontm with Moscow 
as its centre and its branches and its emissaries all over Asia, 
Australia, America and Europe. 
This chain letter originated from Moscow, which after the decla
ration of Free Indonesia was brought in by our colleagues, who 
entered into this country by our usual means. 
Though in quitness our revolutionary colleagues are at all places. 
At times they are very near you and they all,have been commanded 
to take actions which must be executed at necessary period. 
Touching yourself, we request you to be aware.fully of our revo
lutionary guides upon the order of our Republic to act together, 
at the same time or at dissimilar time. 
The action that you later will do, is nat only for the safety 
of the Republic of Indonesia but is also for the safety of your 
life and family. 
Upon receipt of this letter, we request you to make 10 copies 
without omitting even a word and to dispatch them to 10 of your 
known persons wherever they may be. 
When the revolutionary order has reached you later, you should 
act and instigate: 
1. All labourers in all fields of works, all gaverrument-persen

nel to execute general strike. 
2. All farmers not to sell their rice to the Dutch and to the 

traitor groups who do nat join in the revolution. 
3· All men-servants, maid-servants, cooks who work with the 

traitor groups or the Dutch to poison their masters all. 
4• Creation of. sabotage so as to destray mines, to burn factories, 

to upside down trains and automobiles, to • s.ink down steamers, 
to disconneet telephone and telegraph wires, to burn radio
stations, to destrou vital doeurneuts aprl to burn the houses 
of the traitor groups. · 

5· Organisation of secret manslaughtèr fronts against all op
pressors and the traitor groups. 

6. Escape of all prisoners from their rospective prisons. The 
police fronts should nat care the disorders, to catch or 
examina them-. 

7• From now on all farms of arms will be kept. Our revolutionary 
fronts now are ready, and from foreign lands all farms of arms 
are constantly brought in. These arms can be distributed only 
to all people who are faithful to the Republic of Indonesia. 
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Thó ·above mentioned guides should be paid full attention 

Halle Skw- Ser 
Paid attention 
to Glf 24 until 25 

Sent by serial S/BB Pi no. 3'25 
Re-copied 10 copies, and~have 
been sent to ~erial S/BB Pi 
no ._326 { this is your number) 
Copy 10 copios for the number 
Sorial S/BB Pi no • .327 

Abber.: Pi is: Political Intolligence 
Skw is: Stabskwartier. 

from: Press and Propaganda-Service Nationaal Reveil 
The Haguc - Holland - .3 Houlstraat. 
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~ Zeer Geheim. 
Sectie f4't:::III B. 
No.: 2.;JU5• 

Bijlagen : -1 -

ONDERWERP: 
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AAN: 
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's-GRAVENHA E, t21 AtiàiJ~7.o 

ik U doen toe-

komen het inlichtings-rapport betreff'ende 

het communisme op Java en SUmatra,, bene

vens de communistische verbindingen. 

Dit rapport kan door U behouden worden. 

Hoofd Sectie G III B, 
De Kolonel v ;d. Gen. Staf', 

?~ ):::_ _, 

Tie lens. 

' • • ~ l<.. ~ ; 
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'-·-··-..... : .. __ ,._ ~---:!~ ~$_1. 
de Lt.-Kol. J.G. Crabbendam. 
's-Grav~e. 
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ZEER GEHEIM· , 
I N H 0 U :0. 

1. Hot Co:r.Jr:mnisrne o·.J Java.!.. 
I.·comrauni :di 2ë'ho Inv loodcn O) de .l.rboidorsbevre,3ing. 
II.Comuunisme on hot Legèr. 
III.Het Cont.:mnisme on het OnderWiJs. 
IV.Het Col1l.mnisrJe cm de Islal;Jietischc Ort;anisa.ties. 
V. Het Chinees 'Comr.mnismo. 
VI. Cormn.unisti s cho Porsui tingen. 
v· ICommunistischo invloeden in do Re~mbliek en 

Indonesisch Cor,n,mnismo in Intorne.tionaa.l Verband. 

2. Het Com!::!illl~sme o·,) Sura.atra.. 
I. 'Cormuunistis ·he Invloeden o:J de i.rbeidersbewoging. 
II. Het Com.~1unismc en hot Lee;er. 
III.Het Comr,m .isme en het Onderwijs. 
IV. Corm~mnistischo .nvlocden in liot'iügeooen. 

3. Com~unisti~che Verbindingen. 
I~ · Verbindin:~cn mot .:lustrrüië., 
II. Vcrbindin:~en mot l.:k'1laka . eh :Rusland. . 
III.:Oe 14 World Faderation of Democratie Youth·;. 
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NlO:lEN V~·._:T BEL\NG"1IJKE P.'~-.BTIJEN, VOORKO:iEND IN DI't. 
INLICHTINGSRI~PORT. 

P .B.I. 

P.B.P.I. 

Porkabim 

. :ï?.K.I. 

P. S .B, I. 

Sarboc~Jri 

- lli n Chu Tung 1.leh 

- ~artai Boeroch Indonosia -

-.Persatooan Boeroeh 
Pcrkeboenan Indonosia 

- 1?e.rkoenqoolan Kaoe1:1 Boe ... -
rooh Indoncsia Iîcrdeka 

- Pcrsatoc~n Indonosia 
(Indoncsian ~ssociation) 

- ~artai Komoenis Indonesia~ 

Persatooan Serikat Boe
roeh Indonesia 

--
- Serikat Booroeh Porkeboc-

nan ROJOCblik Indoriesia 

S.O.B.S.I. - Sentral OrzGnisasi Boe
roeh Seloeroe~Indonesia 

i 
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Ind • .'~rbeidors :PartiJ. 

Bond van Ind. Onder
- nor,1in(;cnrboidoro. . 
Ver. van ."~orbeidersgroe
pen van Vrij Indonesië 

Ind.Col~unistische 
Partij. 

Bond van Arbeidersvor~ 
in Indonesië. 

Bond van Indonesische. 
Ondernm:li nGs,::rbeidors. 

Centrale Oreanisatie van 
alle Ind. arbeiders. 
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Namen van Pers on en. voorkor.1end in dit _Inli c}?.tin;ss.r~..d.Jort. 

.. ~bdocl Xa.rim 

.:~gocs Salim 
~1L:lin 

.:~o.tmadj i· 
Bachtaroeddin 
Blokzij 1 
B ocj oenG Saleh 
Cai-;J.)bcll 
Djocn~id SocraJati 
Gocrdian 
Hadcley Hasiboean 
Hasan Basri 
Iljas 
Is hak 
Lautiesier 
Lauw King Ho 
Lio Kian Kiem 
11ac Hcaly 
~hrocto Darcesman 
~iohd Din 
Nj o Bon~~ Hoat 
Ol3a Tchctchctkin~ 
Roach 
SabarirJ.a;n 
Selaraat ·Gin tin,; 
Setyadjid 
Sjarif Oe sr.1an 
Socasis 
ooelainan 
Soongkono 
Sae:Jarto 
S 0 OV!é=l. rd i 
Tor;10vi c 
Trimocr.ti 
Zn.inoeddin 
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HET COI.li:i1JNIS1.1.iE OP JA VA. 

I. Comr.luhistische invloeden on de Arbeidersbew~gin..&.!_ 

l. DE SOBSI. 

Ih November 1946. kwar,l eeri fusie' tot stand van arbeiûers- en valt
vereni,C?;inL~en in de SOBSI (Sentral Organisasi. }3oorooh Soloorach 
Indonesia - Centrale Organisatie van alle Indonesische Arbeiders) 

I 

Het cor,~.mnistische elcr11ent in deze organisatie bli.·jkt uit de aan-
weziGheid .van de oommuni,sten Setyadj id ~ Vice-:;_Jremier van het 
Repu~_lilceinse Kabinet, Boej oeng Saleh, leider val) de afdeling 
Arbe~ders- en Boerenzaken van hot Centraal Comite dor P.K.I. 
on Trimoerti. 
Volgens eigen o~gavo omvatte do SOBSI op 1 ·A~ril 194? 28 vak
vereniGingen~ thans tolt zij ruim L·300;000 leden, die over 
gohcol Java zijn vors~reid. 
Hocwol van een officiële Opname in orz~niek vorbànd van de P.K.I. 
geen SJrako-is, blijkt do P.K.I. deze arb~idersotganisatio steeds 
moer te beschouwen als haar instrument voor.do vorwczenlijkin::; van 
haar deels te llinzon. I.lon tracht dit to ontkennon, doch de feiten 
S)rokcn don duidolijke tac.l. Waarschijnlijk is con groot dool 
dor aangesloten arbeiders zich er niét duidoli,jk van bewust, dat 
zij als .werktuigen dor cornEmnisten wordon gebruikt .. Typorond is in 
dit opzicht een artikeL vsn eon Australische journalist, Suii1Iclers, 
in de te Sydney versehij nende -~ Sun 1

', go ti teld 11 How Com1mnism is 
moving in on Indonasia's l.iillions"; waarin deze schriJft~ jjj;y own 
deduction is, that roal coramuriists, the international calculators, 
havo set out to honovcomb all "'oartios of tho Loft in' Indonosia. 
This includos Labour" Socialist: trado uni on and poas.ant ~ as woll 
~s nominal Communiste. And the Indonosians, preoccupiod with thoir 
nationalist strugclo 1 seem :uite unawaro of itu. 
Do SO:BSI is thans ook actief in hot door do Nederlanders bezette 
gebied. To Ba tavia 111Terd con 11 SO:BSI 11

7 huis go op end ter voorlichting 
van arbeiders on voor kadervormin~. 

HET SQ!3SI-CONGRE_S_1'E 1-äAL\NG. 

Op 15, 16 on 17 Mei -1947 word te l'Jalang door do SOBSI con congros 
gehouden. 
Dit congros was hot eerste, dat internationale bolangstolline 
ondervond. 
a. Col~~unistische Buitenlandse aanwezigen. 

Aanwezig waren o.a. do voorzitter van do E.V.C. uit Nederland, 
Blokzij 1, en de Aus traii se he coror:mniston Cam1Jbell 1 Secretaris 
van do Comrüunistiscl').o Partij te fiydnoy 1 dio.c Hoaly, _Secretaris 
van do Bond van VakVerenigineen te SYdney on Roach, Tweede 
Secretari.s van de Federatie van Australische Havenarbeiders te 
~sydney. Do Sovjet-~rboidorsbond had ~roeto Daroesman, 2o Voor
zittor van do P;K.I., tolo~raf~ech doen weten, dat het congres 
niet kon wordon bij~ewoond, aangezien men niet tij di,; OlJ Java 
aanwozi~~ kon zi,j n, torwijl in bovonbedoeld telo...;ram ·tevens do 
vorwachtin,_; vrcrd ui tgosprokon, dat in do toekomst vriendschap
pelijke betrokkingen zouden kunnon wordon aan.~eknoopt tussen 
do 3ond van Russische Arbeiders on de SOBSI. · 

.I 
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b. Resoluties. 

l.,îct algorä:êüe etommen word besloten tot oen aanslui tin_~ bij- do 
World Fcdcration OÎ Trade Unions ~ twee afgcve.nrdï~~dcn va.h de 
· SOBSI 1 vraar·ondcr Setyadj id 1 zoudon naar het in Juni te Praag 
te houden congros van. genoemde Federatie gozonden-wordon.x) 
Een resolutie word nan3onomon, waarin wordt aanJadrOnJcn op 
voortdtirinJ van do boycot ~an Nederlandse scho)On in Australi5, 
d~ar geen reden tot o~hoffoing van deze boycot aanwezig word 
zeacht, zolang do Nederlandse blokkado van de Rc?ubliek blijft 
bestaan, 
Het congros ie van o~rdeol 1 dat do 3roto Nodorlnndsc le~or-
Ilk"'!.Cht in het. door de Nodcrl<'ndcrs bezette gebied eon 'hinder
paal is voor hot bero'ikon van ovoreonstcmrJ:i,.ng en hoo:ot, dat 
do Nederlalldse arbeiders 11 mot c':.lle beschikbare :middclen11 bij 
de Noderlan~so racering zullen aBridringen op stOJZetting 
v~n vcrdorè aanvoor VRn troo~on uit Nederland naar Indonesië 
on terugtrekkine van allo Ne~orlandso lcJcrohdordelón, die 
zich op ro~ublikoins gebied bevinden. 
Hot Cangros eist nRtion~lieorin~ van vit~le bodriJven en dcol
norüng a~n do bos:~rokin:çon over do uitvoorin,~ vnn artikel 14 
vr.n do bR.sis,..ovoroonkomst van Lin.zc;él..d,}ati 1 betreffende terug
gave .v2.n bui tonl8.ndse ei.:;ondmw.ï1on •. 
Do rechten van vrooctde onderdanen zullen worden goëcrbiedi2d 1 

mits het bui tonl"ndse ka..li taal zich ondorwer)t aan do wetton 
van het land. 
TJ.let ·b~trokkin~~ tot do stakin.~ bi,j do Bil;li ton-1v~atscha.~) .. :üJ word, 
boeloten de arbeiderE aan te S?Oron de stakin0 voort to zetten 
on uit te breiden. 

x) Blijkons uit. Praa;:; ontvan~;on berichten is de SOBSI th:ms als 
lid toe~olBton tot do World Fadoration of Tra.de Unions 1 ~ie door 
de Vico-voorzi tter van de .ll.meric:'.n Fedora.tiön of Labour zou ZiJn 
genoemd con '1 D.8.nhangsol van het Sov..;et-re~iem 1 dat niet .:;ea.cht 
m~g worden oen echte inte~nationale arbeidersveroniainJ te vor
tor~onwoordi,_:>;en. n 

c. Co~~unistischo uitlatin~on~ 
I 

BlokziJl., die tijdons een voor-veruaderin~ te Dj ocj ::> h'î,d raodo
gcdeeld1 dat hij een Al~o~eno st~king zou orJa.hiscron~ indien 
do Nederlanders do beE]rokingon met do Indonesi5rs niet DD 
vredeltevondo'wiJZG zoudon weten te bc~indigen, ierklaarde 1 

dat de Nederlandse troe,)cn Indonoe.ië zo S)Oodi,; mo.;oli,jk moaten 
vcrlaten en deed oen aanval d] Anerika, door to beweren dat 
de financi~le steun voor hot NederlPndso leger uit 'do Vercni3-
de Staten kwam. Vol;.::;0ns hom zou Nedorla.nd, S)oedi3 eon kolonie 
van Amerik.r> zijn, 2.ls de Nedcrlandso rogorin.::;- voort.~in~ in 
Indonesië een leger te ondorb.oudon. Hi,~ beschouwde de Amerika
non als do ugrootste imveri~liston van do wereld". 
CnmDbell, de voormaliJo on-officiële h"'lndolsvertcgenwoordigor 
van do Re')ubliek in Auàtr::1liè' 1 doolde ·mode, dat de Austral,ischo' 
V"kvereni3ingon oen :plan voor oen internationale boycot van 
Noderl:l.ndso schc)on voorbereiden. (Dit ie inmiddels door de A.·-
s tralis chc Rae.d van Vakvcreni:~in,~en offi ciëel tcgengos:;?r oken.) 
Het was hm-a b,okcnè 1 d?.t de Nederlandse i:m,)ori:-üistische ~'Joli
tick, di-e Indonesië zonder verdediging had .3elaten, de levens 
van vijf millioen Indonesische mP,nnen; vrouvren en kinderen 
h.J,d gekost. 
Volo-ens Nmc Heal;'lJ g2..f de ka)i ta.listischo pro,?a,_;anda eon -on
juist bee:td v;;c.n I·ndonesi~g de Re:,:mbliek zou met haar grote 
~nkr~oht stevig staan. 

J ' 
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Roa:.ch hield een anti-Amerikaanse rede. De Ar.1erika:--.nse im
~criBlistische JOlitick wilde) vol3ens hem~ trachten thqns de 
wereld te veroveren, zo1:1.ls Hitlor indertijd, zod"!.t de SOBSI 
op haar hoede moest zijn, De Veroui~de Staten wildon de wereld 
doen <-;clovcn, d2.t zij do Sovjet-Unie willen e.r..nv·.:ülon, doch 
dit is in wcrkoli~jkhoid slechts .oen rookschorr~1, wa.-".r·achtor zij 
hun eiGen e;roo..~.J nne,r do vreroldhhcrscha)pij trachten te vcr
borcon, Hij waarschuwde do Indonesiërs er nauwlettend OJ toe te 

'zion, dat eon inve.sio van hun ··land door hot Amorik8.nnso ka.)i taal 
wordt voorkomen, a~•.ngczicn hot Ar.1crika"'-nsc ka)i t'"'.lismc hot oo<;. 
o·) IndonosiG zou hebben geves:ti:~d. Irt do zoor nRbij o tockm;.1st 
zoudon ook de ..:\ustralischq <'-r1;Joidors zich go;?le.::.tst zien voor 
con stri,~d voor hun onafhankeliJkheid ton OI>Zichtc van hot Amori
k~ansB im~ori~lismo, doordat do soci~listischo ~olitiok dor 
Austre,li!::cho L~bourrc~~crinc; te nauw net Amor.ikr.. S"":menvrerkt. 

AanJonomen knn word-on, dn.t~ net SOBSI-c_on.gros van conuunistischc 
.Zi.]dG be,1a;;:tldo stimul'"lnson hooft pntvanc;on. 

2. DE _êARBOEPRI • 

In Februari 194? kwam con fusie tot st"'md van arbcidcrsvak
voreni,;i n;;on in do lfl.ndbouwindus trio o) J8.V2. onder do na8..m 
~an ' 11 SP..rboo)ri a ( Sarik2 t Booroch Perkeboonan Ro.}ocblik Indonosi8., 
Bond van Indonesische Ondcrneai~;sarbcidors). Voorgittor word 
l\fu,roeto D""'roosman, 2e Voorzi ttcr van de :i? .K. I. 
In dezo_fusic S]olon ook Q.o co:rrr.Junisten Goordi:1n on BOOJOOng 
Saleh a·on ral. 
Volgons een ei.~on o~;c;e..vo zou hot ledental VR.n deze or.:;,'lnisa
tia l millioon ZiJn. 
Do S8.rboe,?ri noemt hot stA.nd,mnt in 1 d:'l.t over do teru.-,:;:::.;?.-
vo van do buitenlandse bezittingen eerst zou kunnen wordon Qe
S]rokon nadat do Nodorl~ndse troo)on zouden zijn totu,actrok
kcn, torwijl do leidende functies o~ do ondcrnemin0on door In
donoEiers bchoren te wordon in<:;ono:c:lon. 
Uit co'n ui tlrtin,:; in l,:c:i 1947 vsm de ro,Jublikcinsc Ins:)cc
tour dor in :fcst-J"lVf!, zolOgGn CUltUUrondcr'ncmin~GU Oli.:.;kt 1 

da.t do re)ublikoinEo r·a._::;orin,; te Dj OCJè. biJ h:.n.r mn.atreJlen 
;roTconin..; dient te houdon mot eon kr-""chti<;o 1 .COllli.1Unü:tisch 
geleide. O:Qf'OSi tie •. 

In de 11Bintr>n.; McrA.n'; v:::.n l A.Jril 1947 sÓhrccf Boe,_; oonJ Saloh, 
da.t de P .K.l. -leden on,_; a or,:anisoerde arbeiders on bocren :moeten 
bowe~cn als lid toe te treden van or0~nisatios als de SOBSI, do 
Sarboo:;,Jri en do B~uisan T<mi IndonoE:ia. Pr?ctische hul.J bij hot 
o:;;tichten van pl'1ëttselî~ko Rfdoli:n;on on·hot onderhoudon van con
tFtctcn met overeonkoms ti,-::e or:;n.ni s '1 ti os in :1ndere :Jl<}rè tson moot 
worden verleend .door de sectio- en ondersectio-comito's van da ; 
P.K.I. De r..fdclin;:; 11 Poner?,n:;ana (Voorlichtin~~) van elke or._,""nis".tio 
moet zo moJeliJk berusten in honden vati eon P.K.I.-lid,. d~t hot. 
vertrouwen V8..n de massa heeft. 

\ 
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II. -Hot Cor.J.rnunj.sme en het Lof~er~ 

Or:1trorit do centr...,lo leidin.3 V"n 'd.o 
bokendJ d~t Sab~rim~n "Hel~or voor 
kon v~n hot \lgomoon Socroiari~nt~ 
dor P.K.I. is. · 

I. 

LREJkéu ilicro.h is alleon 
lc3or- en milit~iro za~ 
van hot Centraal Comitb 

Bij hot conflict te Choribon tussen do Lasjké'\r JJcr.'"'h en do 
T~R.I. in l~nrt 1946 mooEt dö LaeJk~r licr~h hot ondors)it 
dolven on vcrluor d--.n ook con ·balrm..:;rijk ;godo.olto van hanr 
cffoctiovon. 
Nn hot Chorib~n-incidcnt word do JOZuivordc 
door do Rc]ubliko~neo rc3crin~ on do T.R.I. 
Gedurende enkele m~~ndon word d~nrn~ in hot 
v~n do Laejk~r I~rnh 302erkt. 

P.K.I. in ~cnàdo 
,;oaccc ,.Jtcord. 
O;;JOnba.n.r niets 

O:; oen Ln.sjk:.r lJ:orl.h-con~roE in Oost-Ji:.VP. in ·'uJ. •46 word 
boe loten} in n:.v 0 l,:~i nu V?.n het Sov j ot-le:~cr I hot ins ti tuut 
V'"'.n 11 ·Jolitieko officiorona in te etcllon, a.an,~czicn do 
Lasjk2.r 11or:-th dozolfdo ovortui,~in,_; boho~rt to ZiJn too...;cdaan 
als do ?.K.I. 
In So·.Jtombor 1946 vcrtoondon zich in varschillende etodon 
op JR~..,_ weer Laejk~r Aernh-afdolin...;on. 
De sterkte v...,n do offici6ol OJtrodendo LnsJk~r ~oráh-~roopon 
wordt th."ns 0.1 6000 rJ."'n (~Oschnt. 
Do Lnsjkar ~~rah wordt OJ do fronton }ractiech niet aan~e
troffon~ zodqt ziJ vrijwol hn~r ~cho~o sterkte steeds in 
hot binnonl~nd t~r boschikki~; hooft. 
Tordo",o noot rokonin,"; vrorde:·n · ";choud.on ~1ot do :u10,;olijkheid' 1 

dnt biJ con uitb~rsting zou kunnen blijken, d~t de P.K.I. 
·over oen niet on~~nzionlijk aantR1 ondorvrondeo -etriudGrs 
bo:::chikt, W"'.A.rtoe ook de thanr;:;· onder sterke C(j)ELmnistische 
druk Et~0nc~o lec'..cn V8.n de ,~rota arbcidersfcdero..tics kunnen 
wordon zorokond, die con lBJCr V8n vernielers en e~botours 
O)lovoron, d~t in do hond~rddu~zandon looJt. 
Te llodJO~orto,blook~ ct~t de Lasjk~r ~crah aldaqr de best 
gcor2qnieoordo ondGrJrondso bowc3in3 iE. 

2 .• Coim:mnietischo invloc(cn o,_, .do T.N.I. 
-- ·-- --· -· :...;::..=..:.:.·--=-~=..:.:;.._;::..:..;;;.;_:_~ 

OnJotwijfold infiltreren co~~uni~tiecho· idc~fin in do T.N.I. 
{Tcntarn 1hsion'"'l Inclonor.=in, ontstA.nn door ·r;.-,.;1onf:mclting . 
vn.n de T.R.I. on do stri.~dor::;.~nis::tics)~ hot.:;ccn o.::1. zou. 
kunnen bli,)kon uit do officiële viorin-3 van do ';Da~: van · 
het Rode Le~or' O,) 22 Fo.br. '47, COITrii1Unistiecho ~)ro:;auanda
~odcvoorinc~n van. Alimin, ~oricht tot onderdolen v~~ hot 
lc;;;or, vm2..rte._,cn van ro.::;orin,;s- on lo,::.or~i,jc.:o <;oc.m ma<,t
rcJolon wo~~en ~otroffon en biJ Nedcrl. militair0 acties, 
zovrol bij do T.R.I. ale bi.J ~.ndcro stri,;dor.:::;...,.niE".tioe, 
a?.n<;o treffen ni ct on bel ~n.::;rij ke hocvoolhodon c omuunie tisch 
)ro;)a:;anda-m8. torin:=tl. 

I. 
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W"'èt c~.:; ;)rominontc I 1,~uron betreft~ ,:i;s bekend, dT~ ,c:io ~ii:inister 
v.'"'n lJcfoneio, Arnir Sj.<..rifocddin, voor dD oorlog con dor voor
m?.nnon \'-ne VP,n do ondor._.:;rond~o. c o:nrlluni st i echo bewo,.:;i n~~; hiJ 
1J7E3L_:,Grdo ~:10t · c~o Jn.:.)::'nnors. srtmon to workon en zotte do cornmunio
tischo )rO""D:!.;Sand:'.. voort~ in twee .~cechrifton, f3,:;raon,sostold tij
dons de J:1.)'..nr.::o bozottin~, w~nrvan er slechts con is verschonen, 
zotte hij ui toon, hoc het connuniEno na do. ;_;oallicorèo ovcrwin
nin,..-; o:1 Ja:;_1~n, in L1doncEiÖ zou . ..:..ooten o~1troclo'n. Voorts is hot 
oen o·~onb:~r ,;ohoü:.1, cl<..t Go::J.cra8.l-1.L.:':l,J oor Soen...:;kono, ovoormali.:; 
Com;:mnè.s.nt 6 Div. on Vicc-Admirn.n.i .. !:!..tmadJi, Dircctour-GenoraP.l, 

. V1"1.n do A.L.R. I.) bij hot Einistorîo van Defensie, in h~rt en. 
ziel co~nr.lUniet ziJn, hom:rol zi,j hiervoor niet OiJCnli,;k ui tkomon 
om do bol':!.n;;cn V" .. n de '1o,,.:ublick niet. te schaden.· 
Do COlTii..lunist .. ische insln.u .L1 do OJloidin~ Vl.n do T.N.I.-officiercn 
vL1dt ziJn bovosti ... ~in.; in cni<;o van ,~ovan;_;on;3onor.10n officioren 
în bes l;,g ecnor .. 1on documenten, vY?.R.rui t blij kt J d<.. t do commu
nistische loer bij bovon;_;onoorndc OJloidin,~ ui t._~ebroid. wordt 
bch"'.nc1o1d en in eon vcrzoek :->f\n ivi:P.J oor Socasis Y-'"1n do Po,Joli t 
(Poli tioko Vor;-ün0 Loser) oru O) de officier~:: cursus te Nga:;.n-
~l~ng bij G~root 1 voor~r~chton te hou~on over divorsb on~dr
'1.7Gr_;_lonJ w~.aronclor de Lc?..SJk:;,r iîoré'i.h, het Ruseisoho lo,;cr en hot 
comnunistischc lo,jor in Chin:;... 

ConcJ:.l;i_gic: .t:-8-~ ..... q...~:.:len IllOCt~y...Qrdot;!, d~t clc.T.N.I~ ~omuunis~isch 
1..s .r,;ol..nfoctoer_<h_t__9r'JLl:.J......Lre.}c.§lnn~~ moot _;g_~n goho}!::. 
~lOQ_ mot i:i.10,iOli,jko -ctivitoit van do Lrte .. ikar :r~ierA.h on 
ui tr;obr: oide ?;ood . .c.9 or; ~11.n~ soord_e cOm:-.. ~uniJJJj.sch_g __ _smdor
P:;;rondE? o. bm'ir~, ~in. ;en :i.D;_ hot bin nonlF!.!1fh. 

I 
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III. ~T- .Q_o;,~~r_rp~ .. _:c EJf_ HE}.: __ .Q!~~R'1:JS. 
. ' 

N'-12.st hot te Dj ocj ·'"' gevestigde 11 M,~rx-Housc:; werd door de 
P.K.I. teneinde ook de intellectuelen in ht1e .. r krin,~ te be
trokken, in. Sc.,;>teû1bcr 1946 te Solo oiJ,:;oricht de "Pc..nti .Pcn
.~etal:!_qca.!L..:'toyolusionor··•, eon stichtin,_; tor verho..;in .... van 
do konnis en C.:.ç; ~?o1Li tioko. bcvrus.twordin .. , v~n het Indo:wsische 
volk. Hot hier ~c,~ovcn ondorwij e omv2.t kennis vr~.n het m:-:rx
isl:J.ö, leninisme~ ke...,.1it,.,lisr;lc, im:1eri"'lismo, L,e rovolutic
t'"'.ctiok, bocronkwestie, :nalysü V'm hot bui tonlA.nd, n2..tion8.ld 
bowc .. ;i n.:; on s tc>,p. tswo tons chA.;_::qon 0 

Bctroffon(c ondcrvri;j e in corn:-.mnistischc leer O:J inriçhtin~en 
buiton PoK.I.-vcrrb'"'nd is votwoldcnswa0rd, d"'t te Sol6 on 
M'"'.,3ü l.:":.n~; :l.srm.1<:t' s ( o :üciè.in"~ss cholon) bostaan, ui t.;a.e.ndo van 
do i

1Ko loer _,_l;_)~.?.rjJ;l.:.._~~Q.2.9_9.1Llik Indqngsi....:.~.:• ( Gonoo~.s CLL'"l..) ve.n 
O)loidin3s~intorn~ton van do Rc~ubliok Indonesic)o . 
o-~J dozc inrichtin ;un wordt ';poli ticko vor1.1in,~" ~~c.~ovon; v.i t 
in besla~ ,;onom~1on docUJ.J.wnton van ..;ovan<_;on .;onomen officieren 
bloc,k, cht hot stri,jd.:- on ur..:;entio~n·ogr2.n1ï.1a van de M:asjoemi 
(Bond van Isle.miotischo Or..;anis2.tios) wordt bos,;>roken, torwijl 
hot cor.1ï.lUnicr.lC v2.n l.hrx, Engels, Fourich, Lcnin en Stalin 'uit
voori,; 1;rordt bchrmc~elJ. 
Of ·bovcn,;onoc;.1Co Asra.:.~2.'s D.lloon ,1.::.'-n officieren con _,;oliticko 
o~loiCin~ 3cvcn, of ook aanst-~ndo leidors on function~risson 
in c1.:; Republiek .JOli tiek vormen, is th:-:.ns no.~ onbe'R:cnd. Zo 
s~Jo oc1L_; mo.~olij k vol,;on a_: dor o il10dcdcl in,; on hier o:.-ntrcnt. 

Ü..l 3 A_lr'il 1947 werd door c.~o ro~!ublikcinso rRdio - Solo modc
eodc.cld, dP.t hot lli.L':'.rxismc en leninisme niet alloen in de gro
te steden) doch ook o~? de klei nc :,_;1?.-B tsen worden ondervvozon o 

I 

Vol.::;ens con bericht VPt.n è.o Re,;orings Voorlichtin;_;s-Dic;1st zou 
do >UStr~-:.lischo COlTI:;~lUnist C."',ID;)bell in ... ~ei 1947 oen bGS.._)rcking 

, houton met do re Jublikoinso' llinistor v~n O.~dcrwi .... s ovc:r onder
wi.} E·"'R.ngolo~;onhodon on do mo,::;oli,Jkheid v:.n tcvrerkstelline van 
Austr:--lischo onc:ory.ri,j::.Jrs in Indonc:::iö in de toekoast. Of deze 
bos)rokin3 indtird~~d hooft 7l~ats ~chad, is o~bokonè.. 

l";1.n;_;z1.A..::1, m"..,r z.o~(Or noemt do invloed der P.K.I. toe door vor
broidin.:; · v::~n comrauni r.: tiE che idcologiuön in stoodr.: bro.dor kri n.,_~} 
Vl"'.F!..r tcc;cn v ~ n ro~_:or i n,_;swo'-'o JO en m'',.q.t ro _,;c lc ri vvor don ,;on omen. 
Dit l~:v1.tsto is bo,_,ri 0 )oli._;k '1ls non 'bedankt, d..,t Proeiclont' 
Sock.<:'.rno te ,j,-,JF..l8.n~ in Ho'v 0 '46 verklc"'.."trdc, d~1t do biJ de Posindo 
(Po@o6d3 Soainlis Indonoèin - Soci3listiechc Joug~ v~n Indo
sië) B.8.ni_;osloton jou<;d de theorieën V.J.n ..:,::.:_rx in de )racti.~:k 

' moot brcn;;on on o:;_) oen ondorwiJzors-conoros te Solo i.n D;.;c. 1 46 
do .q,anviozi.~o:l ruot aanhalin;;on v~n Lonin on Jo;,:,n J."l.uros a2.n
SJoordo zi eh te clyn>'.rJiseron, torwij 1 hi.J in . .~.)ril 194? O;J de 
roccdtio-2.vond'Vctn con con,;ros V·"'n do I.:2.I. (Ik::~t:::.n ?oladjar 
Indonosie. - IndoneS iS oho fitudentonvor Gl'li~i nc) WGOS 0,) hot bo
l~n~rijko ~~rtdocl vqn de comlUniston in do Indonesische vriJ-, , 
hoidsstri,jc1 voor· do oorlo._" mot J·.l)an. 
Conclusie~ Door. OJloidin' v:<n lnc1cr tor vorbreidin, vo.n oom-
----····-··--·-~-- --·----- --.-r-· .:1-..t.-:---·----·--··-----·--.- -~-------- .. ----· --
~_n._i_!3 _t ~ .s._c È..c _i de C?_ 1 o .si!? .~f!_,_o n b ~..h.CD_d -~~i n~~- v :::1 d c __ c_ü:?i:l}l.n i ~.i.~ c he 
~-···o2_ .o nd ~r_y>r_~ ,; si n_p ~-c _!l_!..~.n.J.EE- . bu :i:..t on l?_JC. ~----y_o_! ba_~_c1_, __ '!!..;~:"" r t ou e_g 
ue ro·.mblikcinuo leidin,O' .Q'Oon me-.atro13<ücn treft breidt de ---··---·····--···-- -·----- -·-··- ....... ~.P-----·--·-·-··-- ~ --···--·--·-··,1., -----·--P.K:I. hr,qr invlooët ot.ods moor uit.·' 

\ 
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IV. ~~~ _Q_f>~q~IJ§l~- EN DE _ ISLAlfLIETISCHE ORGJüH~.[~TIES. 

Uit het stri.jd-en ur..;entie:;;rograrru:aa der 1hsjocrtü (:Bond va.n IslP.
mietische Pr;::;anisaties) ,gli.jkt~ dat de 1la.sjoemi zich tot taak stelt. 
godsdienst en ~olitick een te doen worden; zij constateert, d~t 

_het ,thans slcchts 11 menBen" ·zijn, d~e :i.ili:oh:;J,mneda'"':ns zijn~ torwi..,l de 
11 wctton11 on het 11 bestuur'1 in I:1.donosië het niet zi.Jrr. ZiJ streeft 
n-=tc.r een on:J,fhankali,jkc staat o~? volstrokt Mohamaedaanse Jrondslag. . - . 

In ·oo.ginF:el is ,do Lî2.sj om:ai anti-cox;:uunistisch. Onder aanvoer in.; 
van Alimin trachten ~o co~1unistcn d6 Islnmicton ervan te ovcr
tuiJGn, dat hot com:runismo niet in strijd ie wet de b.elan&cn van 
de Isl&11 en evenA.lE in Rusland, volledige itrijheid van godeclicnst 
W8.ar"bor,3t, doch dit iE voor de Is-lamictischc groe:,;>.en, gezien bovcn
.::;cnocmdc doe:}.stelline van do l:ill.sj ocmi, niet ,~cnoeg •· 

Do afv-vi,j zonde· houdin._; vr-m de iJir-sj oemi tegenover het laatste kabinet 
S,ja·hrir is be8ri.j:;?eli.jk, e.P..n~;ezien he.ndhavin3 van de links georiënoioi: 
to0rde regeringsleidin~ on;otwijf~ld con toene~ende invloed van het 
comrJunisme met zich bracht, zodat de Ms.s'joemi wel moest vrezen; dat 
handh~vin6 van deze loidin~, zodra de P.K.I. sterk 3enoo~.ie, zou
betekenen eon 0Nern.::1.mo van de m.~cht door do comt.mniete·n en oen door.-

·voering van d0 comJunietischo 'eeinselen. 

Dat de Usjoemi steeds meer stallinJ neemt teden een vcrdor af&lijdon 
naar. de communistische zi,jdo blijkt uit een o:p 6 Juni '47 uit~e,;cvcn 
politiek manifest, waarin o.a. wordt vcrlanód, dRt do ·ziel van de 
Isla..."'1ictj_scho ;;emeonto in beschcrï7lin~1 moet worden ,~enomon tc,;on 
ideologieën, die- in .stri.jd zi.jn lî'lGt de Islam; tevens uit hot bchcm
dolde o_;> een Islamiotisch con,sros te 1'-i-::..di oen, wa:->.r uitdrukkoliJk 
werd ,1ewczen o;> de 11 ondeuzd van het historisch ma.teri0.lisme, dat hot' 
bos ta2.n vnn d:i·zio 1 on tkont, alsmede de .soos t van God 1 on daardoor een 
snelle o;;komst van het ezoïsme voroorzal.kt. 

Conclusie; Da2.r de lviaejoq1;ü_ streeft n_s.ar, en onafh0nkeli~_o_ê_taat 
o) vo l_s1fi3ld LJ:oha~.wdaanse _ __JIT onds_lag zal zi.i te al,J:..on 

tijde 'uit ,JrinciJo stel):.ing nel:1en tep;cn het cqmmunism~ 

I 
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V. :H:mT CHIN~~Eft _ __Q.QILIDTISI.i:E. 

In V·::rschillendo Etaden o,_J J_va vorocn1_;.1en comltmistiech .?;eoriën-
toerdo Chino::::G or3.~.nis:-ttios, C.ic ~V'.nr.:luitin"' Hot de Indonesische ( 
conuJuniston hebben. 

're BI?, tf'l,via is de c om:.,.lUni s ti sch ._;eoriën te orde ChinefO o~ganisatic 
"1~in Chu Tuns M_oh11 gevestigd, die contact_en ZO\!_ onctcrhQ.Udcn 
~'"<1et de ro-;;ublikoinso rogorin~; en mot de Tion.g Hon. Sa.n .r:J;ong 
te Sing<.:;por::; 
Voor~~ vordiont do- 11 Si~--;~J,nci_ ;--I-::i 11 vorYJoldin.:;,. o?n communist:l.SCh . 
~eor1onto0rde vakvoron1g1ng, dlo onder su;orvlElG zou staan .· 
VA.n de communistische hoofdrod8,ctour ve.n hot d . ., ... ~blad Kon,~ Po te 
Batavia, Njo Bong Haat, torwiJl Lio Kian Kiem vice-voorzittor ie. 

Deze voroni,;in,_;, die te K:. tavia is o:;::>~;eri cht, breidt zi eh thans 
over .:;oheol Jnv." uit i zij hooft cont.:;.ct mot de, S. O.B. S, I. en 
vcrleent hulp g,an de thans stakendo arbeiders O,J BiJliton. 

( 

'In do P.K.I. zelf benorkt men weinig v~n rechtstreekse contacten. 
mot de Chinese comr,mnistcn. De; enic_,o ChirtooE in do j;)artijl'eiding 
der P.K.I. is L!')..UW Ki:1,:; Ho, do comnissaris van hot ,,ewest 0of3t
Ja:va. H~cn kri.L;t in het ,..lgcmoon. de indruk,. dat cio bolan,_o;on van_ 
Chinezen en Indonesiörs no,; t·e ver ui teenli,_;:_;en om door de comnu
nistische grondbe3ineelcn te Tierdon ovorbrusd. 

ConcluEiG: De anti thesol1__t.Q...f:..ê.Q...!'! IndonasiÖrE en Chinezen z~an 
no_,; te ~~root voo~~ ee-n ho chto ~.Yr9..!'.5in.-; ,_~.()§9-!__g..Q. 
i n -y]. .2.. o c;__v:''\1]. _dG c _<?_ril; ~l!.n.Jg_!;_i s c he C hi n2.1=_2_ i';r _ o_QC n o:2 .. 
J 8, v'"' J a]._~ p ": tf..§_ l'1.0.~le n t o <:..L_!l i c t g ~2 o t ~.ê..!.. . 

/ 

-; 



. VI. Öû][ :mni3TIGCHE PERSUITINGEN. ---·- -·------------
Vcrmeldcnswr:.r>.rd zijn enkele tY . .JCrende '!.rtikclen in de ;;Binte.ng 
]iler;.>.h", het. orc;.l::c\n v.<>..n de P .K. I. · · 
In een 2.rtikcl ve.n 1 J"m~·"'.ri 1947, goti teld• '1De derde wercld
Qorlo,_; zal e !OGdL~ rosbrakon a, wordt ;...r.1orik". ervan bcschuldi~d 
van Jad~n on Chin~ twee eteun}unton te m0ken voor eon aanval op 
Sovjet-Rusland. Gecot;1cludocrd wordt, dat dienteri,_,evol,~e d0 dcrq.o 
wer~ldontlog voor do fteur staRt, waarin do arbeiders on do bocren 
dor c;ehele wereld onder eonruunietische lcidin,?; de economische en 
?.Oli tic);ce vri.;hoid aan. do .werJld zullen bron..:;cn. · 

In do Bintang Iaergh v;).n 1 Fcbru.-1..ri 1947 en die- v:t.n 15 Febr. '47 
·YlOrè..on do Voreni,-;de St::tte.n van Noord- \.:..:erika voor..;estold als 

11 Promotor van het w"reldkar:>i te.lismo';. 

De BinJGa.ng lferah v2..n 1 Febr. '47 bcvR.tto con o,}ro·eD ar.n de 11 kRJllÓ
r-:..dcn11, '.7?.P.rin En,;ol"ncl en ~orikr. 11 bour:~eoü:io-l"'.ndon" wordon óG
noorad, torwijl werd meç1c::;eci0Gld~ :'dA.t men verto'lt, df',t ondor de 
A.~nst1.~nde C'2.ndid:~.tcn voor hot Presidentschap van de Ver .Staten 
onder n . .:;c;r voorko~•10q JTiisonhowor on .>:lbrshRll, beidon behorend tot 
do nili tairo kliek·:. · · . 
O:;_'J 15 "·~pril '47 wP.s in do Bint."ng ,;,Ierah con Si.JOt:dront o~~qno.~wn, 
waarbij het Nodorl.·w~~0n tot. oen c~ric~tuur werd 30m,~kt, Het 
ondore bhrift nova t to o. ra. ~ "Do Nodor12.nclare zijn im ... 1otont, m:~.ar 
wij moeton OJ onze )Olitioko qui-vivo ziun. Do kracht van de 
bour.;;ao-iEio li~;t in het intorn"ltion3.le ke..,;?ita.J?.l on in hF>.P,r riJk-
dom, in do ervt.u·in.:~ on· de ke.nnis V'1.n haar technici;. · 

In hotzelfde num .10r word nicdc:.:cdocld, d". t <lo n.rbo idorsctr i,;~ or 
O-;? ir: ,3ericht zich moo"st'or to mq,kcn v2.n de :;_:~olitioko macht, Olï.l 
do zo in sn..;·,1onwcrki n3 r.1ot do bocren, die ook door hot k::>pi tn.lier.1c 
wordon ondorc~rukt, te verdedigen. Er moot een einde wordon ,.c.- · 
m~akt A.qn het ~ereoonliJk ei~cndonsrocht over ~roductie-middalcn. 
Do oorleustrom moot non bli~ven roeren in hot vcrzet te~on het 
k")itnal, tot d~t hot k"'.)itn..litmo dood is. 

' 
Conclusie~ Uit bovcQ,onoehldc Jere~rtikolen bii 'kt d~t de 
--~--·-· -··---·-·~-·-----------A.:.--.--.. -----·--- __ u..-- L--··-·--. · :;?rinciJidle ,nti-k~Jitnlietieche 3ezindhoid v~n 

:fië t ·a ömün ri3~1czTën-ni ö t ··lil Ië<3n -ui ~--E ë~:: ö n,ö a" t ... 
Ia~d ~- àö?~~~~1ê1\~9.~k _o?~~~I~=te~~~-2:~1.?~-!~~~-=~-~?-~· 

' / 
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' VII. CO:WiUNISTISCHE INVLO::m::m IN DE U:PUl3LIEK EN 

INDC}i:J)SISCH COÏt}:mns~.JTI IN INTEIDÏ\.TIONAAL VERBAND. 
~-···--·--··--·-· ------- ___ ........_ ______ ..-"..; ___ 

De bekende COrni;mnistische pro,;_.>agandist Ali:min wordt een niet te 
onderschatten ..;évaar ;::;eacht we.~ens zijn oncorrul)t· karakter, scher
pe· intelli,~entie en· veelzijdi0e )oli tieke scholin,_;. 
Ül)YJerkeli.Jk is steeds de overeenstemming in o:pvattin~~en in de 
redevoerin;_;;en van A.limi n en de ui tzendi n",en van rad i o-k:oskou. 
Achtoroenvo l0ens hield Alir.lin redGvoerin;~en o~J 25 Apr i 1 '47 te 
Solo 1 OJ l l.J:ci '47 te Dj ocja en O) 10 vvn 11 Mei '47 te So-lo 1 

waarbiJ hi.~ wees O;J de belan~rijkheid van de door de arbeiders 
inganonen :;;ositie met betrekking tot de uitvocrin~ van artikel 
14 van do basis-overconkomst van Ling~adjati, ·betreffende do 
toru23avc der buitenlandse bezittingen. 
D~arna zou hi,j zich volz~cns betrouwbare bcri.chton naar Ba.tavia 
hcb·non bc:.~ovon om contact te hebben met do toon;aa.li.;o mini'stcr
:>rcsidcnt Sjah:dr. 
Na toru,_;kcGr uit B.~1;,<=1.via bolcc;dc hij O-;? 4 Juni '47 ondor aus::;i
ciën van het ''Coni te v."'n l?oli tiekc Vraa--:;stukkcn'1 een bi..; qcnkomst 
met 400 vooraanstaande volksleidcrs·tc SoerHknrta. Het Re.Jubli
keinsc :persbureau .;.~ntara" vcrschafte over een, qgor Alimin O.J 
deze bijoGnk~Jst gehouden red~• twee berichten, eert voor do 
buitenlandse JOurn~listcn en een voor binnenlands g9bruik. 
In hot voor hot bui tonl:tnd bestemde bericht word slechts ,;cs:oro
kcn over de Indonesische revolutie als-deel dor wereldrevolutie, 
terwi.j l elke zins)o li n~~ op de strijd to,~cn ka:.~i talis;:Jc en im
l.)eriali s01c, dia in hot bori cht voo:r binnenlands .~obruik. beoproken 
werd, achtcrwo~c bleef. 
De fi3uur van Alimin wordt te~cnovor het buitonland natu~rlijk 
niet als oornrmniet voor;:,cstcld3 men· laat echter zijn belang
rijkheid ui tko<!1Gn door over hem te s·;?rckcn als 11 forcign trainod 
indonesia.n ,olitician11

• Hierbij kan wordon o:pgemcrkt 1 dat .Alimin 
in Moskou con j~ronl~ngc vormin3 heeft genoten in hot interna-
tionaal conmnis~c ~ · 

Volgens oen vooraanstaand Indonesiër zou het in het voornemen 
van ~\.limin li.::;gcn zijn oosi tic moor en moer te cons oliderGn en 
te vorstcrkon 1 voorshands met de zroo .. ) Sookarno-Hatta in anti
Ncdcrlandec zin coÖ)cratiovo politiek te voeren, en langzaam 
maar zeker de Saj a:p Kir i (Linkcrvlou"cl) te vors ter kor}, om zo
do'Gndc to f30rakcn tot con or:J.V...Jrvrcr:;_ün~ .van het to.;cnwoordi..:; 
)rcsidenti~ol ~czag 1 dat toe~ reeds wankol wordt ~cnocmd. 
Sockarno en HD.tt3. zoudon wol vcr::;>licht zijn zich bij .:~olLün min 
of moor aan te sluiten, ~czicn het feit~ dQt de ontovrodonhcid 
over de beotaande gan3 'van zaken momc-ntee;l onder de bcvolkin,J zo 
groot is~ d~t doze, aan~cwakkcrd door de P.K.I. en de s.o.B.S.I. 
con uiterst gevn~rlijk wapen vormt togen het bcstQand rcpubli
kc~ns gezag. 

Ter illu.stratio van de wulwillondc houdin.::; ve.n Sockarno en liatta 
tc3cnovcr het COl"Jdunismc mo.~c worden gcviczcn O:J de j, onder 11 Hct 
Col.Th"71Unismc on hot Onderwijs· roods vermelde, rede van Soeka.rno 
OJ de rcco)tio-avond van een I. P. I. -con,;rcs,. waarin hi,; Rusland 
als voorbcold stolde 1 torwij 1 Hatta de l.?.ndbouwarbcidors in 
Febr. 1 47. :ti,Jdons <Jon conferentie mododeelde, d~t het arbeiders-
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vraa,~stuk niet zou wordon OJgeloèt- door het bereiken van de 
staatkundi~e vrijheid alleen~ volJens hem zou de striJd steeds 
voprtduren on deel uitmaken van de internationale strijd tueEen 
de arbeiders en de k8)it~lieten. 

Uit in besl~J ~cnoncn doeurnenton v~n cevan3en officioren blijkt, 
dA..t de Indonesische communistische beweging. oen onderdeel uitmaakt 
van do internationale cor.t:'üunistische bewegin;~. . 
Tevens blijkt hieruit; dat' do dorde InternPtion~le nog steeds bo
etnatj actief is on mot do da3 sterkor wordt. Als belangrijke 
figuren in dit verbRnd wordon Alimin, Sema.oen en M:oeso genoemd. 

Conclusie• De P.K.I. stolt zich thnns achter de Remblikcinse 
reg~_!.ini~, ·:yoor?..~ .. in h<u3.r bui tenland_~_be]._e_i_g.,~ ·wol we.
_:tond_t_<i:~.t~J_<_Hn.§. ti~p_ale O]';t<:ennins; van de rcj?yj:>.1J&.!: 
g_()p oers_tc vareiste is. Zi_j_W..Q.rJ<:.~ __ ,?_9.Y_e_~_l_morae].j..jJ.c op 
de achtcr::r_ond ~-_ep_einde d._e_e;on9_cmde erke_p_rlin~~ niet 
in ;~ovaM_~o brC.n...;.9.Q..~_M:ot do vcrkri.,~inl' van de__Q_n::\f
hankoli11kh~J-d b.Q.êp_h_o.~wt __ zj.j do revoJ.ut~.§.....E2.8._~ni_Q_t als_ 

· ;;cêfindiJl.dj ___ <!~ s t_r:.!si5L . .te.. ;en ka'9i ~qlismE'LJ~lLJ.m-,JC~r ialismc 
[!1E.9 t da8-r n_e._lv_9l'd ~-ll . .!E_or ti;_e zot tot do e ipçl ove !._WJ,. nJ?,i ng_ .J!t 
bchn.El(l;. 
Hët·comrnunis~Jc in Indonesië is eon onderdeel V:tn het 
wercid.coráiîün1eme onder invloGd van Ruslnnd. · --
In ve~2P~~ji~ît:~-d~o s=(è_!~~-cónunüniiifi_?_~>rö;Jt.a..~anda Cf! 
de ":':~_l_!l'i ll__§_nj-..2_ hou_dJ:..!l..J......Y~ de re:;;mblikeinse rc~:~orine 
1,E);{eno v c r _p._~t __ _2._0~_nj. Sl'l10 l ne e~j;- d~_9.~~El:_?. ti~ che i t:~.=.. 
vloed in Indoncsie sterk toe. · , 
TiJ:SU:fZ:~ï-v~:rïbuiTëü--:~T moeten worden i n;-;e.;re ;;>en---EB 
vcrderc __ v.e_ortf?chri_Jdi_p..z V:l.!f het co~unisru_~ _ _l!l_~ndo
nesie ter{_en _to ,:-_;;an.n 'en de .J..nyloed van het int_2I_n3tio
le c01nc:mnisme te weerstaan. · -----
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I. COliT~I.f3_TJ3.QJill _ll_{:\TL.Q3]2I-]]~L_ OP. p~_.i~B.B~_IDJ;lG13]1_:!li:_G_ING. 

Ter S.O~K. werd te Pemn~ang Siantar OJ 20· ~Jril 1947 de 
P.S.B.I. (Persatoean Serikat Boeroeh Indonesi~, Bond yan 
,~rbeidersvereni,:;inc;en in Indonesië) . om;~ezet in een n.fdeiing 
van de S.O.B.S.I. 1 1aet als verte~enwoordi;;er van het Com
missariaat der S. O.B. S. Lo:î Suma, tra .:~bdoe·l Xarin, de· leider 
van de P.K.I.-SumS\tra.·· · 
Op dezelfde datum werd ter S.O.K. de P.B.P.I.(Per~Atoean Boe
roeh Perkeboenan Indonesia, Bond van Indonesisqhe Ondern~~ings
arbeiders) opgelost in de Sarboe~ris,Hadeley Hasiboean, een 
der. voormannen van de ? .K. I. -Sumatra, werd verte~~enwoordi.~er 
van het C011,1Lüssariaat der Sarboe·,)ri O~î Sumatra. . , 
Tijdens het con,rores van arbeidersor:~anisaties van Zui.d-Sumatra, 
eind -~:..nil 1947. te Ta-nd,i ong Eniiil gehouden~ besloten ~vrij·wel al
le arbeidersor,:~,nis,q.ties in Zuid-Sumatra toe te t;reden tot de 
S.O.B.S.I. Merkwa"<rdi;::; is, dat de P.B.I.(Partai Boeroeh Indo
nesia, Indonesische .~rbeiders-PartiJ) haar toetreding alsnoc; 
voorbehield. 

O:r_:> verschillende onderne••ün.:.;;en. ter S. O.K~ zi,J.n kernen ;,:;evormd 
van gewa;)ende arbeiders, die onder leiding staan van een Raad',. 
waarin, o.a .. de conuunisten .~"..bdoel Xarim., Hadeley Hasiboean, 
J~goes Salim en Zai noeddin zitting hebben. 

I I. H~J.P.O~~ :p:l.\!}9X~-~!_}iE.1'_ LEG~R. 

Verr.1el,dens'1V'aard is, dat- Kolonel Sjarif Oesman, leidor van het 
11 Biro Perdj oean;_;;ana o•) SurJ.L"ttra eon notoir col'lliauniet is uit 
de ,jaren 1926 - '27, t·erwij l Kolonel 1Iohd .Din, een voormali.~e 
Di visie,-comnandant ter S. O:K. 1 in 1926 wegens coi.u.nunis·tische 
activiteit naar Boven-Digoal werd Verbannen. 

s.o.K. 
In de Si:u.1e loenc;oen-landen werd een >~Lasj kar-láerah'; opgericht, 
bestaande uit front-, reserve-, boeren- en arboidersbatal,rons. 

8.'-!V.K. 
Do "Tontara Merah Irtdonosia 1

' tori s. :'l.K. is snol teru~~golo:poh 
door ovcr;";ang van velo leden maar de T .lJ. I. 1 die hierdoor 
een connurristischc insläJ hoeft gekregen; 

Zuid-Sumatra. 
In-Zuid-Sumatra beste,at do lc Divisie van de 'Lasjkar Lcrah11 

uit.vicr xegimonten; de 2c Divisi~ hoeft het nooit verdor 
gebracht dan tot eGn sum::.ücr bewa~)end bataljon. 
Do officiële strijdor~anisatic van de P.K.I. in Zuid-Suua
tra is vnn weiniJ betekenis. Echter bestaat de moJoliukhoid, 
dat ondergrondse actie wordt ~evoord of voorbereid. 

Te Tcbinn·tinrrfl"i ter S.O.K. word oen auarx-Housc'; o:;r~ericht 
V lr.J<Oo..:t . -

voor do P.K.I., d9 Partai Sosialis; de PesindoJ de S.O.E.S.I. 
en de Satboc)ri ter O)leidin~ van rcvolutionnairo leiders 
voor de linkervleu3el in .:~ehccl Noord-StÜnatra. 
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CO.: :UNISTif.iC!ill IN'Jl;.O}I:D:JN IN HJ]T . ~.LGEî,îBJEN ~ ,....--·-------, ......... ________ ., __ .,. _______ ,... _____ ~--------_....-_. _______ _ 
Tijdons de zi.ttino; van de :1Dcwan Porwakilan Socm8tera 11 (volks
verto,:;onwoordi.gin:~ van Sumatra) in l..lei 1947 te Fort de Keek~ 
oefenden de P.K~I. en do S.O.B.S.I. felle kritiek uit o, het 
regerin~sboleid in het a~~eneen en O? de corruJtie onder ar-
beiders en_in het le~er in hot bijzonder. De meest felle' 
togenstanders van het ro~orin_ssbeleid waren ~-~bdoel Xari m 
en Bachtaroeddin, C.- 2 Reg. Tentara> ivierah Indo.nesia te Fort 
1de Koek. 

Een uitlating betreffende de basis-overeenkomst van Lingga
djati van Selamat Gintin,:;, een zoor extreem Lasjkar Rakjat
lcider~ tevens lid van de Indonesische militaire delegatie 
in Mcdan 1 die veel invloed hBeftJ ook onder de T.N.I.~offi
cieron, verdient vermelding. Gintin.J beschouwde de basis
overeenkomst van tijdelijke a~rd ·an hOOJt OJ een derdo werold
porlog1 die het basis-accoord zal teniet doen on Indonesi~ 
i
1 100 % merdeka11 zal geyen. Volgens hem zou lndonesië in deze 
oorlo:~. samenwerken 1:1et Rusland. 

S. 0 .K. 
Tijdens de viorin~~ vnn de ;1 :i.<lei-dag te ll1edan verklaarde de 
Indonesiacho: arbeidersleider Ishak, dat alleen de Russische 
arbeiders voorsJOodig en ,_;elukkil~ lèven. Vol;~ens hem moet 
hot volk do geest van do strijd leren van de Russische pio
niers. 

s.·-v.K. 
De invloed van do P.K.I. en do activiteit VAn deze JartiJ 
schi,jne'n tor S. '.'{ .K. toe te ne::1eh. 
11 Fiold Pro)2ration; te Fort de Koek meldde aan haar ·hoofd
kwartier te Pe.-,1atang. Siantar, ~dat zi,j eon com.;lot had ont
dekt, waarbi,; dc.l'.K.I. tor o.,f.K. o::~ ll:lei 1947 conbloediGe 
revolutie had' willen ontketenen in sar,wnwerkin{~ met een ge.:. 
zalschap l dat uit Jav :1 wae gearriveerd. Bij zonderheden over 
dit .::;ezelschap, d-:1 t 11 Rantai 11 werd :_:onoemd, z_ijn niet· bekend. 
De verwachte co~~unistische ex~losie is achterwege gebleven •. 

~rnponzse D.J:.s tric_te!.h 
In de ~pon,3:se Districten· besta:::m twee conu:mnistisg:t;.e ·)ar
tijen, een onder leidi~~ van Djoenaid Soera)ati en een ~nde~ 
leiding van do Js.vaan Soewardi.. 
\lV'elke parti;j als de officiële sectio l? .K. I. -Lam)on;:;s zal wor
den erkend is nog niet ui t;,-~emaakt. 
Kleine scherr11utsolingen tusson beide ~JartiJ en hebben reeds 
plaat~ gehad. De T.N.I. heeft.maatre~elen getroffen om d~ 
zich ·voordoende col'Ili'Junistischc troebelen te localiserenl ter.-
wij 1 Abdoel XariB zich in deze kwestie zou mengen. · 
Tengevolge v.0n deze controverse· is de corru:nunistische invloed · 
in deze residentie af~enomen. 

:Benkoelen. 
Versqhillende berichten wij zen er o:~), dat de P ~ K. I. -:Benkoe len, 
met als centrum Tjoeroe}, meer activiteit begint te ontwikkelen. 
Leider v~n de P.K.I.-:Benkoelen is de Padan~er Iljas. Deze 
~o~dt bij2est~an,door ~e ex-Digoelist Hasan :Basri. 
l,J.edio i:..pril 1947 voerde de 'P.K. I. -::Benkoelen )ro;?a8anda tegen 

'• 
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de Amborrezen en .u;:enadonezen in de binnenlanden, aangezien 
deze alle~ ~ro-Nica zouden zijn. ~e in becin Mei 1947 g~rap
~orteerde actie tegen dezè"vol~s~~oe,on op de olie-terreinen 
bij Pendop a (boven Palembang), wa_arbiJ volgons ~;oruchten twee 
i~mbprrozen en 1 Menadences zijn vermoord, zou een uitvloeisel 
van deze ~roJaganda zijn. 

Riouw. 
In Riouw (uitgezonderd de tot deze residentie behorend~ eilanden) 
verkrij~;t de P.K. I. steeds meer imvloed. llit behoeft ge.:;n ver
wonderin::.:; te wek.:en 1 daar de bevolkinG in zeer ongunsti~;e om
standi,~hoden leeft. · 

------------------

I. 

I 
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CO:_~IDTISTISClill VEJBINDINGEN ... -. 
I: VERB HTDINGEN :iET A US TRALIE 

Gore;?;cld blijkt, dat verbindinc;en 1:1et Australische corJL.lunisten 
best~an 1 die via het schee~sverkoor tussen 4e Re)ubliek en~ 
Australië worden onderhouden. 

De Aust!'P..lische coL.11.mnist Ca;:1::;Jbell 1 vanaf December 1946 
on-officiëel handelsvertegenwoordiger -van de Re,.Jubliek 
in A.ustra.lië, is 8.ls zodanig ontslagen en zou Java reeds 
hebbon verlaten. L 

'( ...... 

II. VEBBINDINGEN JET- :.ï...\Lli.Ki'~. EN RUSLAND 

A. Co:c.m'!_uni§.:t}.§_ç:he Orqoanisêl.ties te Singa;1oro. 

De zuivor-Indonesischo ~olitieke ::~~rtijen te Singapore 
verlopen. De 11 Perknbin11 (Perkomnpoelan Kaoel'J ]oeroeh In
donosia !ierdeka, Vereniging van A.rbo:i.dors;;;roe:;::>en van Vrij 
Indonesië) be.staat niet 1:1ocr. 
Do uPersatooan Indoncsia~ (.ook wel 11 Indoncsinn A~eociation" 
ge he ton) vertoont weinig .act i vit ei t. Zij is th?ne raeor 
con Indo.nosisch )ro:;>aganda-lichaam dan con vereniging. 
Haar contácton met landen- bui ton ili&.lak& blovori onveran
derd. Hot doqr da Persatoean Indonosia uitceseven Jropa
ganda-goschrift "Indoncsia" vcrschijnt wekelijks; het 
wordt in een pplaag van ~lcchts iOO exemplaren vervaardigd 
en voornamolijk m-:.~.r Indones,i_sche Veroniginc1en in het · 
buitenlànd gezonden. 

~ .• ~,._rb~p.di_pgen _..DQS___Buola.Il.d. 
i, 

In Sin~-:a~lore treedt sedert goruir,ie. tijd SoeE.r..to opz h~j 
neemt zich verte~onwoordi~er van Alimin én bez-oekt ge
regeld Russische sche)cnJ die SinJa;::>ore aandoen. 
Voorts verdiont te Si nga_,;oro vermoldin3 de con-r.lUni st 
SoQ_laimanJ die beweert ,door Alimin naar Sin(;apore te ZiJ_n 
gezonden. 

Belangrijke •aanwijzingen duiden or op, dat in de toekOElSt 
de, vorbindingslipn Indonesië-:ioscou via Viladiwostok en 
B.angkok zal gaan lo;?on. 

III. DE "WORLD FEDER: .. TION OF ·DELîOCR.t .. T-IC YOUTH1! 
::----·~--------:---~---------~ 

De "Badan Kongr~s Pemoeda Re)Oeblik Indonosia 1 ~ {Bond van al
lo JeugdvoreniginJon in Indonesië) is toegetreden als lid 
van de nworld Fadoration of Democratie Youtha ~ 0-on co!11l:1Unis
tisch georiémtoerdc l 45 milliaan j pne;oron omvattende; wereld
organisA-tie, die in November 1945 te Londen is o::_:~gcricht en 
haar zetel thans waarschijnlijk te :J?arijs hooft. 
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Do ·v.F.D .. Y. stelt zich o.m. tot doel steun te vcrlenen ~a.n 
de -voor hun vrijheid striJdende kolonin.le volken. · 
Drie vcrto,.~cnwoordi.:;ers van de '-.V .F .D. Y., n.l. Lautiesier (Frank
rij:k), Tomoviq (Joe30slavië) en Olge. Tchetchetkina (Rusland), 
bezochten in :Iei 194? de Hc)ubJ_iek om zich op de hoogte te stel
len van. de jcugdbewe~ing~ de levensomstandi._:;hedon en de sociale 
verhoudingen. 1 . 

Dit bezoek had con conElunistischo inslag. Op een bijeenkomst in 
het Re:J'Ublikoinsc ~Iiriisto;rie van Voorlichting lichtten de gGnoom~ 
de vcrtegenwoordiGo.rs de opbouw-arbeid van do_ jeugd t.óe aan 'de 
hand ~an voorbeelden uit Rusland. · ' 
Congressen V€m do 'J.F.D. Y. zoudon in de toekotast aanleiding kun.,. 
nen goven tot cor..u·üunistische bui tenl~ndse contacten. 

(.1.f;:;cslOten 8 Jul~ _194?) 
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l· J:lwlulli· 

t;,.. o"et ... t al.adl i11Jaa $ft ..l•u •on Gp;V'All~~M• \qea• 

str1J41c.u1a basohM •• se.bu.;ttJ:Che ottle1Mle IM4cd•el.JA&a 

::ii!i%" .,.,,\ll)liek ov•r 4• polt'l1eke we:ritau-.14 4ar e~tti.MM 

partij eu de talloo.ae kriohtu u J~6:neàtt~~A, welke vuutt hot 

repu'blilulliucu bltmenlafid 1a t:~•t ili'IOI' ii•M•Pl~111H Matu ,..,. 

bied IÎOON1"1ftc• \iA aU.• &ttW&C l!llalUm YU 1öt .. 1eYe CAm11&1a1J1 .. 

••~ prop&i~ tot ~•lta 1A ü kleiaa-. 4ean. •UJ \"t,.~11cua 

~ OYOI' 110Ui~~M- i;O,if!ftY•na Olll 4e.M hl&•ntt:r1J41P,eiG \O ....... 

klann en tevms t• wl,JHa op dea enat YM 4eD toettaa4 ... OOit 

1a dit o~1jebt - cp Ji:ift u ~hlllltatra. os• oftJ"&t.oR1t Mrd "' •~<· 

ut aM:r ohJMtl«f 'tt&ehN'W'en en toch Ml lutt l1Jlum, &lot 

hiel' plot.atsliq Mf'l: cor<Hlt\ ,.u.;:;:at wordt tm ut MpolS.i:.•ta

ache tooa•el .- a-..1 ~·~" taf.,..el te aten &Mtt. daa \kit. 

Ik otfiel•ilJ'le YIOO:#'l1ctbUat t HOftl YUl DdM<~.e•1nh• &lJ VU 
' 

Jed~rlaafl~ aJ.Jde, ve~t HCh\ _..ll'tlaa., 'fi'ij ai;Ja oaa __. 

~t. .,. hat êrutteohe 1m dil,\' tQl'Mll.••rtaa, deeta wi.J lteu-.... 

wa het geeuatu 4eidtHJ411t Mli&lll& UV WIM l'M 1M 

láM' AIS ISUD xu.à.IAII&6JI·U·1MUtliA IM ~XJtk:tUM:: 

lel&.- lAla t1 YJatftth&JIA il 404«&• ~~-- p1Ja.l1 Jite ftU&•a1a;c 

-c ov :a.hah aelt beaehwwd w'ONen ala Mh &)..&MJ1.Jll •~• ckr 

e.~unta't1aeae .....,.lqe-tacUek, waart•&.-vel" 4e Jie4erlalllll• 

••tte aodaat:at, aeodl btar ale 1ft he' ...-.rl&Mt ia 1•brttb 

1• aeblévtm • 

.i· 2l!%!J(>'".JIQ ~1i~ '·HDilt.W:U$WJ.3 .t-n~i"-fi!!!BJ • 
11i)dea ce Japanscu O.aetttq la 41• veenol"l.,HH 

e•m~!lmis Uadle •otint.l t to\ op aken h~oat• 1.-.-d ,_.l..,. 

1:n t•MêP1e1 atonost-.. ~,. ••l'ate &rGep cmchrJi MalGUl tru!ltw 
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tirl!.>ot ... ~,-os\-A:ait" ~ tnf'tltnaren !:1 bepaald• Jtpp.filae~be 1ut.1• 

l1.ftlflnt -~• bijY.cl•n prop&&eda4ien.at, RUil\ t$&Joet1 Ml.f 

in 1'/~ werd ·~~~. 

:::'- tweN.et en ttrant la ll&.Al" ~sl'ät.at.a 4• Hlupi~k•w 

U~8Pt oat.plG014e ,fl& Vril CMOt. ODd1$l"fj:fCidiC'H Atlt:1Yite1t 
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YtUl Yet.un.n•.P1 oa .";au. 1 ~.*+& asoeea 4u:roa u:al, aooala b1 à .IG4~ 

l.uld.che Vi .. 7CfPlieh,1a& la ••aoht9Cl en door ut .PJ'HiAJ.U Htr 

~•puliek at\druct~•l1Jk 1lMJN voore••tel«, vite•l•c• ...,... &la 

•.-a ev•rwi.M1,q Oti' tte l.i.UsGH e.x,,...u te.. ~Mip4Wt G ~ 

UliMrMII '*ltbl 48 •&tt&1W dftf'•i•A• Dl._ "-1d&• 
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tàt "'' au alii:II&J•»at .. ,tnle·•,wo "'•u ta• NMM.•t 
''-' ;llad! 1.4UJ.u1a.. De vooll'bfta ~. •• , ttr~t• lnvlmMt ftn fM 
tt;.(Üakk.a w·ar4 ten ;teelè tllitli:let t>Wt'.lD~ ~oor bet sl1ue •114ll .._ 

81Jn CJlidea te,en•t&nfte;r A-a.b SJ,al'it~, N.ar is la ,..._ 

dtel~ V4tN~ en v~e ailtwl" vol(Cel1A'«J &ijn t.bUa _,,..... 

".r&all1H6r4 in d• tp. ,tltQIA (A..nebta.a l--.nis ~~a), 4e 

~I.'.I'IJt'1.i\U\1ttiache ~~ucdcn.'"f;Ulita,~• 4.óOi' l'an ~&lak& ~p,e~l'tè.t. 

,.;eze A.k.OJU nne~t no: 1\t~'@;·u "'•t~ 'bl ;r:on{Seré pl••t~ tn t'tlliiVMB 

4• ever1tc;~ ~flt~l'l'w~bttM.:~a~ Ol".f!•a•n. Ir,, tt.t:!)~n•t•lli.nJ ut ~-

door ~olfkoU el'loo•nd• ? • K.!.. v.-:t"1tlttl"fJ a1 J .r.'• L 1D4ttA4 jat.S. .... c••....

t.cMt en sloot aJoh i\u 'bij ,-te "'llet'ltens ~M'blik ln!®•st.a•, 

de e.g1tat~.~1'1Hne l:Hen~~m •4a i!fii~Q 1 Jel'1K'!"'J:tee:rd ui' de 

.1hlsjoa1, ·1~ X'·adtUi ~:·•t.<~hront.k Indone•U., de F~rte.1 ä•atoul 

!.uóo!utt1a.t dlft r.ris ~a •=• t.aaJk.e.r '.akJ6t•. ""J••• !iva:~, •ll• ..,.. 

caataaUu, <U• ütaa a..a.al -' se4••1 'tftliJll; 4oorv~kken ai Ja 

V4n ee~unieti~c~ i~ee~R • 

..... ott.letule c~t.~;;ëunia'Uaolte ~t.rtiJ, 4• r-.~.1., 

'Ci'l'd 011 21 tiCtcHJ' 1:•\t5 w•~l' QP(&t'lC.ht Ol.ld4tt laidilli YaA U:t. 

liH.(ft~·U!Srif~ 41• eeht&r ~.e~r ••a "•'.:0$1\4 tet h•.ratel ftn 4• 

en• 1A ~h• P .lî. .l.'t waarin ·ook de baa l:lll• t~oa\IJUa Ua•lllt l•JA• 

v&A 4e~~ ,.P~ii.rU.1 ll'M!J'ftü latle.nea1a • • iiil" .lwa i:oe•o•• ii'MADa 

litUr.a li-.4 1 N&C•.U•..a wel"è, o• aiJn atw1Jk1qttrl YM ut 

reeàtaeloov1ce ~-. voo.rst ttte.r ••1'4 ua.•l'a& de ta W4'.ari 

1·1J.t6 v.tt J.Ut.ral.J.t tttJ'UI&ti't!•~e MijqJQII~,, t&t in 1,\1 111 

4.1l4tt, a• YN\ M& ii&llW •eei il 41fPI'I&a 't'ltd*it U\tlaL) 

k aa;1•Mf.a· I'- opperate laUla& bel"Ut t.\'.l.&na b1J twt.u 

Uf>~::•U \1ek lrU!'eav•, 'l&41'1~ bti'<&l.Ye .i&.l'<l~ue o • .\1. ao& dtttq 

he'tib•a .W.ieil en :.Jra.J..;&rcew ~;uoHIIWlt he.1.te &eer iavloedr1Jb 

f:i gtn·en 1n 11• ;,~J~cja' acme poU. tie!&. 

k!n 1• UtQI'4Ulbli. ta Y8l'M'tlii4mt ~ill VGl.& .. 4e 

·~ta~ ~•rak• v•a 1 .'i~oJtJI'U 1?lt7 ~•u nl•~• c~utatuo~ cyraà ... 

al.tat.ie itJ o~cerhlbt t• iolo, <ie t.p.f • .&..l. ... ,tiUMt O:ai'lftl' a141rc 

.,.., At.;l WUI• ut 1~5 ••c:rettuota .-.n 4• •• ,... .. ,,.,1•...m. ~tt.J. 
la eetJ :hu•• pncl.&~~a\1•• .~tDIV11&t aJ.j ua, !la~ 4e •tuacqJ.• 
e.a d• \elO'U•k 4eJt ? .. ~ .. -;, .... ~.,.... slet. VG lat~~ u.l lfOJ."tltu:t op

&olea4; 4Mh htt\ r~atll\U.t aal aiJn 'ft;& t~enadala.ctnl ••t de 
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J&Sj• 'M IIMI tMIIl f8UIIUVBM a•1111!fa&a, •• Jl&lt 
,..,. ,al( 1111 ••• M.n..,• , ... ld&IMI• llht4 .... . 
- .. 11 •• , .................. , ............. ,.. 

MMI&Idl &I ...... 8 Uf,U MI MIIJi11.ii'e 4&1' liJ• 11•• 

IMtYia a n .. sf&'YM K IIM &aGMI JalalfM ,_... _. 

••• ur iluntdltltll._at• k DJMBa • ..,..,. Dlfll 
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).. Ql SiiMBWlflill bltU R il iRilicliL• 
la •• ,ani .t-e-..• -. $0ilot ta .iuun ,,.., , 

at4ll4• •• f-.&.1. at•-.. • ._ • ._ •v• wuJI':ia at.j ata •J ~ 

UMh-l..UDl•U..Jr&a ~ stalt• all• .,.._.t.!Mltlûl• 

MthcKI'Htl -.. 4• , ............ .,, at etF9Ya aal aija, ._ N'ftl.,.. 

t.t .... tra klaN••t:r.tJd '- ••utou • •• etHa&• ~~~
l!t•.S})l.t.ae ... , 1a &à\~~ worua,. In éêa WOONI ~ 

&tiJIUUIIII! ua•taMI · "' MI »l'lflaftl&'aa Attli• ,.,....,.,. 
<ifte 406la'-llbal Heft ... , lt-lJ _..,_. ~ & ... IR, 4at .. ·-····la- .....UJ .............. , •• à ....... u ... .... 
t.an '-&uao • u.a•• -.n •••.U ea •• .... ta u ....... ..,.. 
41&& ... ae büt•-o••••.,..., .. Lla&&Ml.JaU aft0~1j-

•• ·••• aQt'\ vuleetlil ua 4e Hlfàll~N'-C'M NIMPla&• la 

weJ"tdl.i J~i4 lla.a 4e ao\la.- •Hl' .._ .... J'68&1p.ol1ilek 

'11'001 )iet &rLJJ*\. 'ta .... -.ia-... pukk•li.lk au. te ........ 

••t o ~~ ••• t. YVIItliU9'a el'aea.a&•w ut&IM.llt- -

J.IÜ''' ut lpflfi il'fttrlM•td&e • ".t:JIIi MH SI .a•M.UM Dit MI 
r.u:·4tJCM alliJg~.. Z:'a. twlteû• &i.}a •• v«J.fj: ~•n~iJ•la&•t d&t • 

1a we;rkel1Jkh•1•i u~ vert•it•üc.t• Y1tl"'e...,.lvtq ia 9U .. .....,,.~ 

tiweu .,.,,iJ en. npûl~ke1aae.be 1'6i•~ri~• niet 1.D .ru.t •w• 
d«)Uf' de i·$-i!t$\ali.Jite U6tallJ.q <tvl" lo.~l8t~ itti&&ftláf'-c ..... 

V'eer ûe Oj!ïll/O'l'li.ill1te.tts~olitie4. iiVJ' ?.!;..1. le..,._ 

ti«- r•p~.Wl.iÄ•iut<lhe ·;;·ltur.\$9li.jlte 'bl.ü~:n G.• ue11t. 1l.1utnU.w 

\lew1Jüt'1 ; 

·Dtl eouut•••a li•tn e"feAMel" al• 4• w. ... .,.._,,.t äell.l&,ta 
u de AI!Aistu ~jui.t0$441» tt~lk•lla ••~r •lljJ4:•n1 •.•' ûJ 
I.J.au..tJ&\1 üe ee \lJdelÁJU t\004NU hiJMh....- ._ 4• 
at.r1.l4 u1Y..~•l1Jk. t .. •~ hl'!t ka.p1t.•al, 1'.1.1. ..--ua, J;ac~ud 
•• ?.î~Qtrlod. IHu•t• ;;o wcorcleu n l.-~ sJ.Ja aelfa ü•t ...,. 
~4.zti $iA4a ;;i.a J&;!iUUtC.h& :!4f!Ol1 V&O'l :.iotk11ill'flQ t 

"'A•er1Jta 1 k1 tta a'V1..kat 
"IIli&rts, k1•• liaacla." 

U1' he' s\ri,J4~marW~~. lYil.~1jl.li blijkt, !lat Ce ka.tàtYiaC 
ft tt• C$UOl14et~l'iDI ftA 4• HJûl1•lt aleeAU e•a eell•'&e 
•'-, ts 1n ei.e J".lchtiq Yan •• •t~eial1stitche -.•t..obap~IJ· 
De •~•Us•tt• "1Ua'Qq .iïv&Aiif \15 .h"_.v 1946h 
~ti-ûJaU tfONt U~:o-.UU'ë ut. ruat. ®i op d• CIUJ.rdol1U.Ue 
v~ d• .HJilàl.tttk en ala $e~ste atap tA 4• riehttq ".. ._. 
a(,;e1&l.1•Uaeli•t*'Ol•tu1H-. ravc1~t.l•• l.MotlH;U; U-e.ft. t.lu.aa 
.,.", ~omptt'lM ~~:,,•Ug • ._.1' êt:• kra«thtq te JJ..om+m ~ra. 
vero.4n1·cm • \.Jti j4. 
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,il.IIitl ( r._.._. .. u., t;e .:.:)Mttp1ba1 27 Il•c ~ 191tft) t 1 

nc •• eon-. 4., .... 41• la-~- aotadea id..J,a- 4• ..... 
W«l')i~tt; van <h~ t.a.•1$•ov•r•nkoat u.1 t ou 1-ate~U-....1 
OOQUat ~· W1'4e41;•n• ~l' W01'U't *baM h~~ t.t ftnlA• · 
k.a;itauû ceY8htd. t:• Y~t:rftrpclsc ~ 4• baa1J•Oft1'eakiM' 
a.- polit1•k• aalt.aoa .. -•leek.aea. Jen ede~aae ._~, 
&~•n s.t11&1ttan. Hoea.;•r tavil t;at,.mlandtcke et..-4-U 
ü•t !f:OMen nn•• aana•'-•'• na'*'4 ooa &l ~.14 twt .U4el 
'tUt OJlt•i&eaJ.ftJ ·~ t.l$!a&$IUI,. mtt\ttJ ......... 'fta Yf.Qle -.. ,.", .......... at•• allMil •••. u.Jjt, 4eeh •lta .... 
wuaeta1. 
W•:r•• ili•n. .,.U:, 4•t ~~t.~•••Ua Ia •.o ~0414, bl-.1 • .._ 
pj.~:rfie.W v.- eu revollii.Ue a .tw1J&.ial 4•r tn•••••--• 
eou ll•r: ftl vatJ. het ~IDta.t ••tHit«mtm •t ü• •e.tiJ.
&•1'ilill4Ut ut 4• qcut to. h.&Wîu •~tÀ ttoao vu. a.YOBtu1.a 
• ••a oeapJ.•t• ,,....1 ........ "loJidaMte. 

AltiiJl betooat ..,.., ._, aS.... ~Gal'- IUioul. .l:Moaoi& 
'tr~u•t (diP) t. ~~~•lua, ~a.t <.1• I.t.t. Hwel 1n te !ah.., 
uttaale ,.ollUè &l.a aa\1011&1• fOl111a ... 1' aauarwü 
••.rkt• 4aa li\.ll.• allde:r• puUl•n, doch tnn•r-11 Jk •-•t•"'t 
UaohW.eC". 

lntvviw vu A.l:Sm.a aaa 4e ..,Api ;uwc~at• ( 5 ápJU 1·:"ft.7)' 

-::.:f~IJj~· 

kbHl il'! overee»st._u., ni•~• ia eok a..t alet 

~r .düè'tuu·kel1Jk d.eelaMG vu 4e .~·.i...I .. &an a" ,~••••rlDa. Ja .. 

,•'1..1Atu, ~•rah~ vu 1 ~ovul!ler t")ltó worat àlertoÇ;:J' iSe veteede 

•wkl.al'tn.c c•~t••en ; 
"~uaia 11at op .•• aeora~ia«A ~•la&l"1J.ke poaa.t;:i 
OlMlelt Ü M4Nl&1Ja« VU 4e iUIIU\UlMll del' ~J'OOte k&Ji 11-
tiHhe lu4u .iorlk& m %aJel&nct. :u,ae ~- &ll.M ldet 
aeeoori Mt ll• ti.vllan4a4u>te over-beeraonitath <l~:.cb. ~ 
llitt ~ Qtill.ribOUW VUl .tiC8COG en ~- \:·ti~W:\l1Û&tea. t>u..
•ou cl1Utla•••n. ..,., .. le ' .... 1. iUU1 >1• r._e:t.tritt& niet -... ... 
~tnà &iJn. GrAM '!'•vobaU• ia 1!101 iA rwt n&t1-.l.• aM
dl• er. 1110ttt 4l(!J'8t tn at.1W1lÜeA a;4t•.rs.t ··(rrdu.. o,a•loa'• 
ümltt? <.1• aln1ateJta a1Jn ete•r .. ~•• JCfte t: .. K .. l.•le<la. • 

"'·ttd~lllabr.t l~aJ.Jat" (t~cl-.rat U..akaeh} \Jlt .ta.aa~t1 19'1t7h 
~ea acet de Lea1a-\heo•1• ale~ 4caaattach opvat\aa, 4~ 
au (\e Oldtan«tgM.tht.n aulfi&IMilt .-.. •• Ss aiJ •• 40414• 
l•·tt.er .. v.liii t-elàu U'l•or1e t• Vfitwe.-llJk~a, A'IM'ta 4• 
at•lUnl•~ ;.~ c•e~tuJt411hliQf wot:óu r•bRM- .. , Ujd 
•n ~taad1a••4••· 

in ••n 1Aun1e1f h rfiJ'l. -Je ·~~k cp 11 \,,~toi..eJ' b46 Hri UAJI 
gf.'VJ"ü&," • wa41l"'Ot äe ~o~••1•._ atet ua á«-t ~ öldaet 
û3&àri1' tl••~t.t.~ ite ttdniater van Welvau' ar.tnGHd.et 
4a~ "'-t 'ftl"b&M )del.4 .._, arUJJ.fi 8 YU be' J'Ol.l u.k 
proarea 'ftf.l d• ~<.i .• l •• de~ td~t 4e töe{i!uH.u•ini laeef\ vu 
4e !'egeorln«"• 
ti. it wJfd ouid•H jA. .al.s iq:Q>st1ib•1d }:)OO.oelfl. tJet ~o11,1.U 
t;:ro~:r-u •aa 4è. hf-,.!. ia Mlt'Mllól •n lelt •lechts 'l a.rUJutl•l 



~ ., ... ,..,...,. • ...._.r.~tlal w.a :repül1o •• 0011111111ft1•· 

\taelut p&:r"t11 •llJkt, .... ~ a•••&dt 'W)OI' •• poo'\ 4••1 .. ..._ 

•t• tie ~- M &M•ttiijjlft 1Jast41ll1DC Hl' "J'!OllU.k•tJat . ._.. 

ret•••taplei4~H ea la '-•• lut.a,t.e cok W. \ •• 1~<t'HUl.w, 

1n waea ••• '•d••tM!Ut , .......... , , ...... l'd \l&.Oow n~l:lK:ePao.be 

1M\-.1U.qu9 ~ to·t aq w., aJ.·&n•u ef'tleleel, lt.Ut-a u\ 
pal't1 Jft:l'lt&DA "*" f'. f: .. 1 • • ......... 

~i.• ""•tiu\ t&BAMSh .,..,. Ma ue•l .. ·via «• 1'a1"td 

autoaal ;; JdOAeaia V'Jt) la ..... , • ._..,... Nt ..-ta• lier ".. .... 

U'al~e .... taUMile ~i'•t la-\ ..... &eu ••le ple

&allel • ...,.b:l~CMAt il:~laa4 &la Mt1 aU.auat, ook 'fOOl" 1Mo

ua1&t •• ,_,..,.~.._.. h\ 1• -.llida.t IHii h4w.ll1&h•lc& 1 4&\ 

MJ ai.c;h. 1ll &tJa J.,...._ .......,.-. ·m s6MJ1t '*~• •• 
McelMàaen U.Jide• aau' •~s:iektlalllk .,.~, 4• :t.\U._ 1a 

SS.Ja heldP1JJt.• ua-...•• '* öet,.itita l ~ J.o..,,HI' ,,..., ua 
~J 4u Hit .s• velle OYU\.a.:tp.q $-talia Ha alql'U ._... 

'ft&1"'1a h1J .JlJil ~lfl& 111\&pl"U ftOl' ...... , ... •Mlnl 

•• a.t.SD v•r\l'H11'Wi .S.\u f.a •• d'-i&e•11Jb -• eet> i.U•1H-D 

t4Ml.M. 

Op 6 Jo~ t~ •nklaa~t tt~ te tkl41ee._ ttats 

\te biJ 4e &:e•i~ UJt~eal.ctt4m Jnad 4e tMer1-. .,. l~A.n eek 

s.a •• ,,..oUJk. -., ttreoao. up •• OIMl•nlJHr.._..,... h Solo 

<21 .0.0.1~) P$aaUe hiJ &tjn u.upo.-iqeat aielt •w OJ!'IUi• 

• ...._., ea ct..._~. oYtd"t&_. M•r -......ae, Javea •• 1.a1a .. 

f1e Y10 .... ):tl'dl4at liOll.llt.AH:i. la aw"a •• OP~ 
•m••llfW88•'- o l•lüe a .lJl4oaM1nha 1itta~~a\eûnea1Jle, 4e 

~·~ lmiCIIlHl., lil .... , •• , ............ lfi 19t7 ... 

lûJ CMGiiiHlNl• itp M\ 1akTaa,loaale ~ Yall Gé •t.tp 

\ei-aa l.olotdûe 0114•~lll.lla"t t. ili.f'Uael., •• ..... s.u.cm. 
uatal-orca:nua••· ..,,._....., Hl#• altU• ia l'l•l pl'oW• 

..alt4t ........ 
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U.3n Ut.•tca .,....-... pol!-Uû • J.1$a tdtenaf!ll 

MV uvlM41"1$u p"pqài\M\a alJ» 4oori.nk.Ha .. •ntati ... 

HM &M•t elil diiiiA ._ ••~u '••••taa .,._. t.eab • 

Stalla. 

h JHMLM' ajüru, .,....,.," 4e eoos.a.uau.u. ,..t!,s, 
.,.,. .. ,. ç .. ll.C..,..U tot ·~ <rhlle eeaatns ... .- .....,, 
4e ... llt* lG Au,n.UI. &•t •• (IJ...., NUJI4, ia' 4eae 

MI'S" ~uJ..t.:laJ:lÜOh vu-.~lec d- MJêlMJt MONk

l-U 1i 'hD 4• e.._l.\lathe Part13 ... i.l,._., l 

tlolf •• la,lae H.lattu, ...U. ~Ja.lntf.r ....,., .. , 4ea 

uar i$taJ.la••llel _, 4a aá'tett&Mad bliJwaéa 4tDUit •1Ja 

... ~,. at,l u-. •-•• Mt AlJ.ala u.aa '- ••• ...._.._ 

.... 4• ~ .. h~ ttn,qt, --· hl,J .. 

maiM 1U. i,téd.ft D ._, •tt tleel. MJl 441 l.•a~M -\ ·

AutnltaeMa ~\11-QtlDfii'Ml. I 

J>r. 4.&.0.Ul, MB der .... , op 4• .... poae ~ 

utt.oulf.a'*n • taas Wûda_,. Y• W.J:-.rt 1a ••' 4tll'4e 

u"iM' $Jabr1Jt, Uet ala .._..........., Wta a._,n ... ...., 
,_.._. -knttat»t.r .,._ ....... •• t.e.P. < xa-. .. u..ul 

c ... u:ta\ .Hitl"if) t• ~,._,,_,,ha-.\ Mt al• ... .,_..._._I 
irl ut ie dMJ .lo.,..HJo 1tlt6 • ....._ _." opa«t'Mll•t 4tl\ 

iaa1 •• nh9\MI'lapa .11 ,.~ .................... balUil 

l11J k ...... .,.. •OOJtloe,ta wt .... ..._...,.,...... 

ia .a.\ repub11lt•tue• liJnlal -~. YOO:n.l _.,. d.e llliMI_. 

104• ta oe Yft«l•n l&it.--..•ttttca aoc tu .,..._ k....,. 
re laeol tm û J1'U a.&.,i~ ltlu noc .-.J.• ,._ ... • 

.ti tu1atm4e 1 ... Rnue14, ta4tlaû ut aa.- .. .....,.. • 

11lut:H.nn .._ ..... MPû11R •• e.....S•tt ... JJ"fli:CU4& t 

bt ......... MllE •nt.,. aiRlila :ûi 1~t J'eOllts•~· M.Nlkt. 
4oer 4e .,_..,, .. .,, xacs-.ta• .._ 1'0ft'.St~ Yldl 
.o ..... , •• ··"!'*'' ......... , ... ... ...... 1.1 
la h•t '"en-a • .." starit .._, •• ..-p*liû cu•••l"\eeJ'c&a JaniJ • ..._, 
•ott-kàp.ttlaltae, uu ... ..,_..tau .... en uu-ta.M1.,..•. 
h •••• 16'4.• ~ YHftl U.t A.u'b&ltl C."'U4d&..n. 
oo.a••••'-• 4ie \ll.tJ 111Utá e••l.kt. _,.. ....,.. ,..,.._.. ... 
CHl•l.-. •. ».t a.tt "'~"--.. .U•• MJ~tS. ... ,.._. .. , 
4&\ 4•&.8 ... H.l. la baut J'.._q M\1dJt:kel1" 1 ......... 14 
wt ._ &•• elttot•• •--••ttaclMt -tal•o,.....saU.•• 
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RltU.S. • 4• P.L.l. 1i»1 ..wt 1d._. ...... , 'YHnl ... W -· 

ZtJ. 'MIOD 'f'Goftl •••••• ...... e&ca le&e.......,pld.ea•S.. ... .._ 

' ....... 1 •• :P01111M .... la-. 

1& ~...-- ~ WI'G ... ....,.. Cel' NIH ..., .. 

(.\.Mia• ~> ......_ ... •• .-w n•htUc#..a ...... .... .. .......... u.- ..... ,.. .... 4 ... ,. ••• , ... é ...... ...... 

1'-lèt la MY.-l&lq ......... -y~·~lq•l't MB la»t.i ... .,.. 

~u.-. .utä•-. llitd.ftkbUjj ...e ~ ... , .. 
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1Ala3nr j.l•r~k t!~~"en at"Hl'td«rrli jlte orga.."t.iht1• wu, u-.,. Mt Ce 

~ei.st1all'lä• ~'al"ti.h d~ P'.l'; .. :r., be~o&r4··~ • .-n te ••n•• la 

d.eae voorb•l"ei,"l.•rut• uotr~g<t!'ltt;n l('On th,~A• t!a 'rlF.l,.,ra hl'à wu 

ne ttstn Pê• 'fflll )f':: "ov•mbtJr ~~ sehrlltt t.n eq ,..,..... 

-.. ner het repl;l-.l:tk•iu()• b.intJe.nl~ : 

.. fl(a ee1 laag• p•?i ... Vtï» cnd•J'll'OMICh ·nn b~~r1.aeR 4• 
J"'G4e 'tJ'cepD v.u ..-.,. ia '":tJObillt!IMlo f,roe-. at.û• 
t.~; ttfl'•eh!.jMn. tbm uvlo(•JI Ml4!1fl1." ~· ::\tbeU.en ea tlet 
a•peu,.l ts waaaeeae.• 

.... 1a k atlital.n .rapp•~~ WI'M\t .u.tlillll ••maakt• il&'t u 
't'eatal'& ttvû te FûM&t "•~ ca~_..,. ftJ' .. )11JA• aD 

d.è "'trGCt.u• • 

- .. ,.~ •• ut ot1'1o1Mle Hpllb11kdU-. _.,., 

àe!l fltlJ U MlMCWûÎUtD:lt GMat ài•r YU r•tllb110:1aftlle aiJ4h 

~·te e~u.tat1.•<~:ll• i.ntil"nt1..,..ttacde •rit~ •• ooc....a1.1Ja.U• 

op h•* beet•'- a1.eau 8084tekeur4 -.~t • 

.H•t t•M.steliJk ..-auo YUJ. t'wat:re!a ,;o .. ._.,..,..... 

op 16 October t~ oa iaUeh~mcan 6\41\ do UJooJa•aûe ........... 

oll4öt Qt•t>l•lç• h, M.o.v..t fle .Y' •. i:;.,! .. 1af1ltro~.~rt in m.t l•a•r • 

t'W.t t~;•eoutu~ee:N! 'N1'd 1 dat vttllll ltl4•.n Vi'i.A cl4' 'Zen.tan *Mil 

Cft'J"grtan nf~A%' de "t~tr~. net ie niet 'tlok*"a.4, of •h~ hOe&• te 1 ... ,.... 

let41ag uc--.(l.tMJ•len •~• f!c:ä uit h l<e~r onwur•eld~jll1 

&e:aien h•t Vt"d09p d~r iaf'tl.V.Ue op J&ftt wau- ;;;~J s..,~..w 

werd dool" !!lO.,...l• en f1Ji&b0i .. le s-.••rleeatne un •• tilt. 

tJ• »ea""" l:ef'ah•o • .., ••t •• OJ\f.letit..r• ,.~mhe14 b"e•..._ ta 
bceho••• van Ce» •tr1,24 e~t, Q.e pGaiUe vau 4.- .. eJ;~l'il.bliellJ w 
ao•t ••n ~·&Qftd l•&•~ ~iJn. J0041J liJn t1J4rase. ... -... 
Vd alltilt Y{>OJ" ~· .. ~RkN ;·••4\lu.tie 1-.ttoul~, 4.1. 4• fll.• 

L'\Cla 6t.4ti.ln betoektt.nt in .,erK•üljkbetä he\ lteain Vab c011ta.S..• 

'tS.~tolt• ht1'1ltnt.t• il'l ••n 0) lt. ~o~.1~ btj nt ata:•k*R14i~ 

"'&hr.t.!OMlR t.&t•u1era.ilf!", n-..-ln rl• r-ereubtliek pC:Oilt ~- ..,... 

b&i~seoMIU14o ia te at~tllt~l'« fN1 :!• Ut'<lf1e-.ti• te verwaal1J&ea 

vu alle !'$t!-1Jducbten ~&t' l+1dins •~ de 1'.i(.[ •. :;tt allee , .... 

liOilledt eftè!ler ut altrlll..t OOt •.a de faoto J'tapuhl14itkf 

Alióî:il.:n kJ"iJ&t tHIAJ\1 1\o' d• lrcu~•raea van ~• 'r ,,J: en h:Mifl t u 

&t:'UiUttdJ'11"t1,., l"l$ct6von•tn&Ern, hM!f1jl ande~s&J.J«a t$• r•P'l):U.M 

as• Alel alMwl.- 1-.-. 1n ep.patllt..,.'M•ici . ..- -.u ._, t41'H 



... f1 .. 

d.l'. !•.atara .'üt"Ül op 22'. f'ebftU! WFdt t• o::...S..-t.-p....naa 

cft1elu1 s••t.n. u• !!iûs••r ..,. hst! tte MJI.YD, -•• 

... de galo.ht.a•~t11 "ft.ft n•t ~-·•t•oM ~· l·~·r - ..... Ut 

!a44&el1• R&J& wordt •~' tlct •• lnte?Matt..-1• ......... ._ 
I 

t.a.•Jtal' iliareh 'hrkl.aa,pt ta lul&r 1)\.,,.,.tYOlt.-• .,"..taaU•1 ... , 

Lltl&ad#«U ••• q.pthlaU• MtHJtat ta t• .-.. l•U~ 

Stf'1J4• doell, all tiJ4e11~kh -.,_.Ulttta11111, ._ ... .,.._ la 

rnwlutioamatnD da. 

'·~DB R Jltll• 
In -.eaiuel hed't •• tt•~eat 1tch tNttil .._.. '*' 

...._,_._ ..._.,_.,. tt1 Malt•"" aten,. •• " ....... ..._ .,.. · 

«• hol41&e, aanilttaoll IQl'la'-ftlt• MJMl"iqtl•t4Qc tn 

••• •••.,n••l'"~ .. tanM4 ... t:e' to111111118U.. ... , 1.u.. 
capbtJteM ia cle •lwt11ell4e !acNitaa •u 4a ,_..flit; -..... 
..... ~~··--· ·- •••• t& ... -· ........ ,_.. -I 

&let 4•• eoa·t .. st .... le ,_.tJ •'* 1M4• OtJIR •• ~ 

Beate amtttaotse·)Mpa& ... poeîe Yfmid'ta«• ...... , .. 

btJ ut J~Hat •••trUUd b1.C.Ue •••l 1a •• ;;81•1tt..- 'tN11111tt 

m.'lt ~ 4etn aUdAat.&M ft& !Cl~t•• bedrt.U'••ta.aidl'e• -..eta

na en clera., cUe juttt a da lutste~ tlJ4, oa......._ a•u•· 
4e ""• ii• .._..1Nàe polittek ". 'lat•, ut ---•••• ..ar 
Micl ••:r utkrat. liû• ,".. .a.tclt.JC•n. la ~·•••••• ....._ 

•• woN t ••••• ••t tt.HOt• aura 4e stGfl1q · a•vols4 ad.e M 

V.toetiJ•l en A~1Jah. 

On4er ~.-oeri.tll vu A.Utd.n weert wrct• ojf:• •1'- • 
el<l~l'• ~~•4• be~Jr:;,etde propaaanlta aew•Pd tot tn 4e bta,_..., 
lelaai ,, ..... letd. .... ltet • ...-.u .. 18 at•' Ja sul- _, .. 

'MlADten ftfl 4•-n lala u net1.g5M t• •lx• plladteu..,.l,JIMlt 

,.-.r'bo,-~ .. 
ht 1a aqae-•t.iet YOOJ' b•t -··· ct•H1' ............. 

ût 4• wri~H;>If;l'"teh'-t •sanli:at !al••, ll*«iMU a.ls l•lUdÜMllll 

fJ'ODt t.ea-.n he\ ~''uni••• nlni& .,.....,, ... RakÎ. 



... , .... 
' 

f" "i'Jilli'm ii~~il&äl. JltiiiitlWIAA~· V\fJJiAG· 
Volten• •~-tl rapport ww 16 k6t.tt 1;~ hu de te :t•Wd& 

cov•st1&d&, eto<aua1et1a&h t:Mri&llt~el'\te I.&J idJ1 tDi lilt . ._ 

in Uilbet ~OU -~ mat 4• ~1etl IM I hl .... ~- c;t...,.,. ..... ' 

leidia& van !Jr .• ln 'fJoen 81o. eonact o!l4~!rhafe •• 4• .. ...,. 

blikeJ.Uott. rl'pel'i»l• 'rttwns bl1Jkt een 111trevp a.u....s& • .t 
all.fl ~'ihJ:ueache' ~n !r.!doD:U.lld'te OI'(UliU.t1e$, nlk~ Mt .._,...,.. 

-
Jnmine oy~p-.th1e~eHn, •• co&11t1e te ..-o~. 

''ok t• ~....,, 1-.aranc e1l loeNbaJa nrltéll1~ 

c0lftll~Nftist1e.,h t~tC.H:•let••Jld• Clltaeesthe ft'l&nf.t•''••• C.S. a.ta tJf 

.~ ••• aabJlli1\tae hé'be ut 1rt4osw•l•eb• èOMlm!a'Unt __. ... 

dat._, eekw't, 801" IOWfttr bekend• tot ea Meftt• ~ttitiMC 

ts aooun. 

to het ala..._ w:r4t de laArtAk t.•••at1""• ut ... ta 

boot.daa•&: ••' Hll ia•ü p1atoa1aclM swunnrleent.nc -. eallea a..tt, 
ut b414eAC.el l:th1•k11en st•u ua cmtlfl .. tHJICt•ebe ••"- MI• 

«• BhtfeJ"lach1:er•• la 4e g.arU.jle141n& l'd 48 H1doae•1•e11tt •• 11 I'"· 

AS.allaeht ~~ut1l .ttlf att el•cll'• •• Ch1Mu, k ... ...., .~ 

Ktaa lOt ..,_isact.:tia Yo-:.r G'Oe-..JaYa. 'f•l &tJa .,. ....S..I•&•I•t 

lat ;,;;htue•e»• t.fi'$uittu &ei,Àeft:l'k1ag v~rlee:un bil «• ooataAl• 

hn tu•ehe !A4oa••1aelw ee•ttaiatG u :bu part1J,...•n 1D 

het ba1-.nlaa4, -.r ia h'lt. b1Jua4tl' met ::t1JI.I.áport. 

ti1•J"uêht Mt~•n wt' do à•t &.QtM, _...,. 4• P.J..l • 

... eoft9 aet.1Yitelt .a-.d:k~~.elt, aet u.ae h•t 1nt•rau. ... ,._ 

tenein. lJWl~i•• behoonul4 to• tie •••tw .-.• +tu Mt ...._ 

terach tc.a.p1t.U.•••• IM ..... tt alternaM ~A• Yell• aan.aacabt ~- . ....,. 

.-oueu MCbtiwb4era, _, O"fe1'1&ea b.l1Jàl \'lit 4e VM1'1\44.S.,. 

tdtHAftaa•a •.a N4t•-iiie•trota, gewiJd aan .sa !mlO'flftlnb:ea 

atr1j4. ll•• valt ttaub!.J op, beeailf•P ~tla•r getuut.rd wcmtt op 4• 

VOO·I'b•I'•111Jn& VU 4.U )d•a WPelAOOJ'lOit IAflrJA Sla dàl lMII. 
J.ullla6iiUISae W\Mie 6alll!• ÓI\IMiid lli ldt%1.1111 alla 
UIÏID J!lEt!MS• ln ctt• v••b~ wordt tn aeaia:• k!':trca «• 
CNO\ste b•t•".,.ets goMebt Mm i:1tt detini t1ue t.11~k.W fta 

&Hili, die •• tQ.alf Jaar ••rbliJf ·~ opl.ct14iD& ia $\••._ Há 

au.41 a •~aac•IJ&Mlt i.h•1err4tt poait:l• 1a 4• npöu . .- "... 
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itat. teit, 44liî de t~l• Q~1•ti•~~e 404i1Y1\e1\ .... 

!'~ebt \'i01'41 or VifJ'N,t~:rli~u,eti4~ ~o~l•t•• ....... ~t ••;:·u1it.• waa 
/ 

ltu\lnaa41&tt CQUlfbukeltJnel.4, .iloan ai•\. (c•noe• b-h:l.M~ .._.. 

4•~· ~: •tr..-ft. aet ~hllilali .1• &fHti.\PV.tq d4l' ~at& ra,..ll• 

ket••û• l•"-&(i:ra.ce.n m-al' .ace v•""**»-l1JU,ng Vt~.ll ~- --~ 

ttacl'lle stu•tael~&l\Pl.l op eat!"X1e\1aoà--19A1AtaU•cW •roadal...-. 

iti.ertioor \t!;')l"d.., ~· tt~r!J4 Aer .~.~ea.-tt•1•r• op ia......._ 
Ucu•l niveau fr.fJpl.1ln•t&t 011 \JQo»ut •• ti•IU aUiJ• ala .... ,.. 

4•~l va dien n.n t:lftt 'Rel"eldf;roletariatllt. 

ü11t t•l"e~t ~t Z.iOb ~-f u• '"'®.lt4$, t\\l'ij4 Jd~t tû.le• 

te:~•h i4&<terl•nd, ti'~ riir..a'-~ •w.derd~iflr" t 1t &Q'lftài1 .._ 

•ven.s~e.t> ttliij:Ç <üià•l"t kapi'talle U,s.eu äch'l«t., •'t nau .,,., ... 

en tte V•re.~tl:igrlSf :.:to.tfln V&lli. tj00J'\i•Ál'tl*1'1k. 

i!•• J:.Q?gnû.t!Uc oe.ll( d1ft1~la g•t~t -~t, •• -...ialt 

t«!~~-;cvl!fr d41 ;;.~t•lM.lUJU'iil'tltt ta.Mftll .U ·~ .uiat-'V1JNldel1JU U 

doem 'fOGrkN!;ttDt t&ÛU ~liP.b1.et &llé~ 0:11 O~PGl"t\àld·~- ....... 

n.em. t;;en is thans neg ltiet t:Qfl v•r, ~at ~~n dch èt~ -~ kaa 

verO<>rloven r~chtstreo'ks st•ll1al t~,&.8J'!aver lA14e ,...,,_.. lU

den t~t rte!Mlll er< Ook de titri~«~Ja;:i• \veheorte aar~ 4MJ1t-Ml. ....-. 4&\ 

tot fltoJ.t\ absolute nm-4a.K•l1Ji".l'ud4. 

k;tt n••~~t -.cbter nic.t *'e;J;t .,.;.t -ti:a -.-.r• i.fMMl~ 

.f.;oiJals hle-rbnvea l"f!!HS we1l'èl JW4ffl~·1•141 ~-•• ._ 

dOfiJ' d$ 2latv ;: wU.u ~1'9'111-vn nP.U~t.l"''ti"tJC èloeu•at.. ...as ... 
vt-.or Ja:va. b"~ t.tt·"iti eo:;:.~misti&eh pl"&gt'P voer tt•a Jli• -~ 

loc,. ••~>t'f4 de l~tet.4t i!1'1tt ~rialist~ •ca~•u ~iiaa•~t 

~Uael"ilut. u ~'*rl...a Allea W'fitHt$<'4 'MPS;CeYttAfé.. ~•t «• ·~--. 
••lu ~Ua1n &H\lJtt.mchl ciJa;a ~••• ·o••~lt.m #r.Aûl. .:&Y& voo~ .re· ~ 

~Duniat.el\ t1.i4n• te ltU"d6 ae•llfi\®t, tuahoorne ~·•· tte Ma.HU.ialt 

ai eb ftfi poll thk• •ctt Y1 ~e1 t te.::eu iie ~:ealU.e-tifm te ea~tilea 

... ,.~tJI' 800 lona Ü$ ui'Jl"l.OJ' a.-~t~ .. 

va.t. 4•ar.• ~- ta:û~naUQt:W..le t•n4*a& ni.4it'\ ii.ll•u \lil~ 

à• aic.A ej)8ZÜ.ï.Jk: als •od..aaii uit~··~• c~;.;.;waiaU. "....._.. 

'"'ll~k\ •·•· G.l'L tie woo.ri• YU da vio. ... pea1d.el&' ~•• ,..~lekt 

..... ,ta, ftl.n cle ••heU.JtJ'•' 1a 4• lul&....._......_., .... Mtll.t• 



... ao ... 

f'obr~.ü<ri 1}•7 t;.iJ4$ll.C (o:aL •tiin!e.rent:i14' te4r1ep, <l~t h~t .r..r~ei4...

v:-~~'~ tiJk ni~ t ~ • .~u YiOl"d~:~ "P~elf)tt't, Je.;;;r $l.:>l.>d e1: alleeJJ. O.r•~kea 

v.tl óJ[') stutk\mii~e .YPi,.tb:éi:i. ·•• $\J'i.l~ !SfJU at•"'.Js voc..rtc~ ee 

de•l !.l.Ü.~;~~;..c~:n \f(,(.ZJ <lt?& • .iii~r:l.Jd tl.d.at>~bcm tt.J~tl~i·.ier~ l!itl M;~p1~.llatfla 

1t~ ~·".! 1:r~tt!t'fH.I.'t.hiD~l« W9%'6tld. \t:•OM.at b~t i.hterru.ti~e U~.ttef.l 

~i!he"l 'f1et.S ui t~';;ere~id • ~o-u m~l:i s~u~trs, •1 m<MÜ'ft Gïf .. ")0o-k stutJnla ... 

dii;& OU&!~t~.t~Ul.i j 'Ül<l i d b~ 6 t~iäil t ei« eQO'~SOfUt lil' l jlU'titî DOl IÜA C 

o•re1kt ~E!'C·ll!lttl. :;oen .&lll..l blj ""tll. u.~, Ju .llii jJ:' vo.oroo.rlo&tH'.lhe Jare 

~~~if.Jl" D~Auw g~lle,u•t.:i met ;;:~e co~·un.taten ert h. t :·2:7 z•lta ooncre:•-

114 vu. d~ te ."rusrJe.t t;.CI~hc.tltlde.w. ®nteJ:>Pn \...is ve ~e . ie• t•'• 
{t.olonhJ.l!!l onrer.Jrot.l(Ä.iJ~, ee;n COSW'Jlstht;b$ '!ll>bnt:el ... ori$.a.tt1sttt.ie, 

l!t.~Hl'o;;'·:; :<e0r ltï f,:e.t.\! rlchting &;.ollaNJ..fl uJ. tlatb~en ~&>lll.t"MUJ'.I. -Al• 

no.wt\Ü Op~r.J.1.Jk 'n,i;st tot ,je Cü~i!~Wli.stt.~h1t J,!UtiJ Hh~Ol'a.IÄt- ~ 

111 ct.e.1.e f';gu\ll' cr~,~tw1Jtel\il HiU'-1 clorr.irH~•retve 1*1.etor iA t.t~ kour:. ... 

\l• tltlt.lflkii;;tÜltt&.;«m, ~~St~lo\l'bij de t.r~isoh eQL-;mmtistisizhe w.e.rltvJ.J•• 

opva~tt ~\at h:S.J, r~ tot ~lN1 (.f 4\l'.•l•r ;,if.'r, flti.!H':)t t.e t-...tbbe,n ,,., • .,. .. , 

zieil o_~;, der.> :i:~chtr"s-g;reor•Q t...r~t.r•kt, CiM acbtl&l" 4\t fte.hfl:l"'l$& verifll• 

'h.n Jlictvies te :~itnum .. 

·~!r, 16 .>i!i..n®r1 EJ.t.'7 &•gt ;~lil!4iü 1n ;;'"'"t{ tot. 4• r•a-er"._ 

ort"1c1EU."IIrn va~; t:."'t r";~cuol t. xtniue~ .l.ea•l" i:'l~O\äûerÀ r•lf.)!I)VGel'ina, 

4~t. ti'ft t.(;!l\'!-trmd r.r.ti.J.d:;.er b (;.u ooit, ona.tiu.x•.-:eli.J& •.a n•• el 

è.M Alitt ~·~é!m Yat< ~t laûcueiaeh-lif!lli3•J'l&lii~Ueh .ec~. 

l.ncbmest6. stcm4 that4# ~liet 4il:U.a~ ~iil/eJ::OV•r Ut illfltpttf'1t..U.atil.$eh• 

Jhll<okii1l:'l~ 1 do(lh ~Sveue•.r te,enc:rt'ttl" iintt•l.- •n ;.uria. 

D• lht'Ó~!'lAM$Cbfl 3Ä),l44ti4ttl 1QI.:t'Oil d.ro;abta hU;.k.rliq.- YMA 

4••• iillpf.lol'!.eJ.ia t.e:e. 

<At ".bintUC~t .1o~erah" vw• 1 Jaav.&~>r1 1•ti;7 tre~t llDC uu

eer ViiU'l J ••~"· ; n fJ.!ftO &rU;;.&.:t, ;;,~t.itel::l 1
\_._. t'l(.t:t4e nr•lt.toerl._ 

tuû ·~~o ... u, lo•t>~~tt il!Ol'tit <.~oltu•tu ~rvu b4~4huld1tf4, fttl 

Jtipu ~~ •".Ulll&. t-w{)e sl:.e~.W~Hmten te .. ~<'la+tell Y~r e~ .ïMLaVal op 

;5-cvjet.-t.uJ.sl~J. ü~Qtt~ltid>t;erd Wl\11•-ri.t, ~.t.t. 41•nt.n~•voltee 'Îe u.l"de 

w•re:t,4oca· J.(<c vv-rfr dts -' eur $ t..iir;-. t, to4i.f;;;Fiti t~et. ter- t:e !ii.f'i.iiii-J,.Je.rs .-n 

de bo4J>e<n der g!lhfHtlt< •~r•lli w.d•r ~O~Ia.r-.taw..,,l.ûe. l'lf14i&c 4• 

M&:U»l.\i$Ci~& <!'in ii"~l i tl€-<ÎII.€- tfr~ .• H1;~i.d a ... n d~ -.ereid ~t~·1H.an ttreqQ. 

lA li•t nu~ra•t va11 1 uee~ 19\6 M4 tu•'"lfil• blaJI 



_.,_ 
-· ~ ...... w ............ Wft11ial ...... 

wttNW ,_., •• a, ...... , tat k•J'&D G ~ ...._, _,.. 

....... u.., ..................... wen. ....... --- ...... 
HI'-A .... ._ te• lUit• • httlftlU4 • Ja,.., •• 4._ 

.... ~. ..... o.w. ..... .-. Jd.•nt~ .... ., •• .......u•• .... .-. 
he'~---- IDilPliU.l a ft l.Q ... FQ • ._IIIduu:h. 

I 

... u.. ... ·- .............. loC W.l#t ........ . ........... ......... ..... ....... ...... .. ......... ... , ~ . 
._, .. Al!Jda _, •• ......_, .... .._. ... lot ....-..ahlA aa1 

....... -. -· &1• Nftltu• ............................ ~ 

tau ..... 
xa ..... ._.._..,...1u1J......,11"'•~'

._ •• '•..-1aU atawa ..... ..,. .... .._, .. ..._.. ........ .a 
lla _,._.._ wa Ht ....,_8apttalt-.• 

... bet ............. 11 ....... ., ... w ••••• -~1~ 
a wtl• _,...._., at •• priHJ.»teel.et aaU~talH......_ 

cmi'&AeU .,..... .- ep.J.l'k •• nrc~ • ~ ,.., 
dolat8t alle .......... ·-- •ttltt 4a\ 4tt Np811ä ......... 

..t•UHM r1...._ t•Jaat • 

............ ........ -· ...... ÀPl .... , ...... 

to••• t.u:tj 4u 1a M &u-..u. .. , Wlka Alt.aSa Meltnät, 

• , ...... '" .......... uttaa ...................... , ... , 
-••aeJ.t.tJt ...... , aw. ._ ... m •• c~a~ ..... ,., se ana 
II•Dt • l-el aa.;a • Ulri.JIIII •aawllaiapat dat liet ...,....._. 

U•• 4w P.l.l • ., laft Yla -.w. ft liaca,_. la ..nlMI .. 

•taat, 4&$ ua "... te ......... Ml&J'eub&_ .. , Mt 1Ni-.l ... .......... 
... tdd.el ...... ....,.... liet 'da .. oa.a1 t .... 

hl• (O.L.V.) ...... ..,...,Ule ftll •• ifalq Ca•a111tat ......... 

Je o.L.v ..... , ,_.,.. ... _. la wl'tJUIIllaa •• ._ ••1araa 
lau.a!JJI' Panr* • •• 4e .,.._ .. Iala•t.a .. ...._., 

lMIU. ............ .-. -taet11•••• ... IuoaetiMU ~. 

la ..." lMtl&reftlk• Hl •1*•1\ lliel'ta tie leiA• •• 

~ Matl...,lla"t '*""• »r.H....,..I»Dt 4t. -~- •• 

·-··· 4t1tfla&l ltl' lldRZIII• • ta •• IJIN'- ,...._ 
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ate tos.~• tea aeente ...S.•n .... w-1 \JltJ)R ea •1 bal.a&,.. 

ort•'""• , ... -. ... u.ac, ~ • .ue ......... , ...._, .. ,. o,.. 

...-eliilt la Mk 4• ......_u •• •lD YM1al. \1tlltt waa.ua 

4• rednoeriqu .a •• 4UJ'1a vel"kaa411te 8Pft\t1aa.• ...,. 

A111da ea bttt..-. J'a4_.. ••-- ûun4t. la • UMlu bl.a 

•·•· owrtal,_. 111-t lleqeea .llSata tea opd.ûw ftA ut.'"' .,.. 
•• ,Mal..........__, YU l.t1aa.a41a\l laaû• 4• ,.,..,.".. 4•• 

Mll.al&llilMM eicad._. ....... , ......... ....._.Uik .Mt..U• 

•• wu ala •' mio ~ .. .., ... ..._ •tm• ........ :tea • 

•• - 9181111 oz ••• , •• 
Utt .,.,..Jdll_.• 'boto)lte _., at•eJ.•t• -.«•, 

kt vooftl. 1a Atjä1 s..atra.•a (iM111Na' ea aa..va•a 'hatiNat 

ea bt ... l.w ....,.hUMIIIe ae-UTlkil n..tt •'Pl•tA • w1 

...... J.eUua ... _...," .... s.-. ut o p..W. .,. t916. 
Ut\ 48 'fl.N4 ftD ,...._., •lke 18 dlftPM _.."_.. ....... 

..,.. ..,.._, 11obtta •11 •1eä'&a .-•1• Tftllk.W., ~ 

4Hr 1uaa .uen ...- ftftnl• etaa t.:aliëU.C•• . \ 

'fol.- •• _.lbl ._ 4a n lecte•laa4eM •'*• 
,..., • ....._ .lutftl.la-.a ~1at J'.Uiu la •• •• tl...,_. 

ftncmtJ..-• .,..._,. n .. .- <11 oot.1~) 11 JMt .......,._. 

..,.. .. cn..a --.-. ••rl>nt.4. 111~ ...... ...,..., ut •ene&e': " 
lU tt bMVMI ... DIIM:&lt1MIM ~1UU W gg·f&U ...... 

Du Dl 41 114••MMID ISF'IMUS. ••• lltta "I -
UIMUJI!Ital• r a••& 1111 MI·-~-"..,... J.IM U 
... ..,..._, ua ,..., tat•· 

......... ., .,,. la.4tt .,... .. , .............. .. 

............ .,.. • .,., ... ( 9 oet.1~>. nant\ 'bliJkt., u\ 4• 
t.c.x. op s.atra•a ~ .. -.., ..a rttYOlatl• aft WS.U• ••11_..• 
a 4e Mde4M1111C VU het .... , ................. C•:r YJU (16 Oe,. ,,...,. 

• De cOMUllla,1tcdl• partliJ laftt' Mt )la oahol'po oa 
.... Jlewltatl.e .. ••••••••· 

h aaaaekoa41au J'ekll:lea st#ll 1D4ei'4M4 c•Plaet4 te Pa!BU 

(Mcla •• , ...... ,., - te , ........... , ....,., •• •lMt •• w 
................ 0114eM.ntt .......... ...,.., .... , , ......... 



....... 111111• tat qa ..... neaMftde lllu..te ••• et•._ 
_._.. ._.._. wor4• la «1...,.. ..... s...,_.U••• _.,..,_ ............. , ....... ..,.. ........ . 

ae opJJtéUq ftlll C. Pu'tai Ie• .... • l'DI_.ei&• 

•--•• oal•r •• ..._.tua«e leUbC ._. Allfik IAUI ta JMäS.a 
op S..tl&att• ._ •• P.Jt.t. ap Jaft • ut la de\ ...aer ....... 

Pab1 ut ta •• NP'Bu.t.uea. "••••lac•,~•-"••1• <•••-
,..._s.a.- lMn••b ke 04ala,) 1 'ftl'ke ,....,. s .. wa , • ...._ 

__. ta ,,._.,, ... ,.,.., .. tal ·~•tea atttua w, 41• 

YM1'a1• .......... IJMtnetf.el 8 OI 111811\boll ,..,.. .... .". 

•tenaal. eek Wda all ---~ ,:a,.. ltll a1ä ao• Ce 

epri.àUiC 'f'8 Lujllu V.Mb. 

Yèll ... ea .._ ••tt• -.Pftl__. JtUtot ...._ 

a13 .._ 1n-..u ... .._. • .,... ... ., •lalciM .,........._ 

._..._ 8atttr& !'allt, wt ... __..,,,.._ utl.t-.s.t •P s.&ba 
' ' 

.............. , .... 19)1, .... Jd.~ .......... ~.n.- .. ,... ta 

... Ule peU.U.ek ut ••ka wu 'hn .... M. ~- l.l.'lalt. 

• ._., tA ••n1M1aa .. , •• •-•t•U•elltft eonltte~t •• 
~ latl-..lllt ,...,. '- tilq.,_., .............. la • 

.... 1ttl...,..1tb"- ._ •• ..-1ft14ta ........_ wa 
... I'- er& allt'kel__.l ... 1a de .._,_,, a1Ja al .. tl Hkad 

..,. ... a-.atn 1 1 •••---·• nu atöel.J.ac• 'Ml4• P.l.J. t ftel.al' 

....-.1d4 Mt 4e .... VUl ••U•t """*-• &13• te ?ort 4• 

.lo.k, hdua 1 ,.._ ,.,.,.._, tolft, lllo•••••• Jawdloeatott, 

IUI ...... ~CMIGI t !aa41 .... Ala1HllM t Pal .. -" .. falllU• Yu 4e 

.... s. ,.,., •• look ........... , .. - .. ,_-.1 ...... , .. .. 
ltaa• -.n, aaac•.u ., •• ...... ,....,., •• 

00111 atd•U•c• YU bet IeMe Le&Dt •• tat.n ..,.. 

1a4eaMu,~teauaa •P alle tt.....a• plaa'--t tie teauraa WH 

nalaatea ....._ • .,.,_,_...,u\ ....... '• •taala,Qkw 

Mkacl 11. tilt Faj&eOMo Wl"4t Mk Ut ... -.. .. tu ._ PolU1 ....... 

•• -._,.. -·rt••• 41• atlttatN poli.tt.•s••'• .... ~tet. 
ep 10 • ..,..... t~ ..... te •u...-.. tsawMJ. ... -.) 

•• &tMhak'-*• OJtt•M.•" t.er taeri....s.aa at.a 4.-a ..--taö

..ua opa\Ud .,.,. 1926,_ wun1J Mlllt IAIW ._ .... ._ ,._ 

lea4•· .....,..~.. wua «auttt~ -. • .._ ...... ~..--. u' ,, ... •·•· 



.. ., .. 
•• '-C........U.C• t.t.4 .... ~~ ....... *.tN&' ., ...... -
...._ laU All. la ftftud •• ûM a. ..... t.aa •1'4 u , • .,. ft 

loö:: 1~ .tlt kt• ._ ._mdaUMil ._... a••• 
.... a.aa.e1 s.a11ra, WJ we111u .,..._ q ,..,.lt.utaMIM ,..,.._ 

fialt 1 .. .,. ea J&I'U.)a .ttl~ ... -.-... ....... •na• 

~ lt&, .. , ........ -----·· ..... , 
te •• loûaU•he aeü_W, ,... ._ ...,. -•1*-• .._ _. 
ptl•lttl .... •tJ Mt •••• J.P. ft DjM,. at~ A..asal 

X&l'i• ., .. la .... t ..... .a:a. ..... la .............. ~~

........ • ....,. pld4 ...,,, à Hdftl• o.uü•• eot, "........., 

...,.:l.&tal*a _..._ .... PuV.S. -hlS.. • •.n.tna• ... , 11 

wauaold.Jalt)k, 4&' ._. paft~~ 'Mlli••• la ...,,.,.u.- .,..._ 
••'• at.la •...-..•••· . ..._. -.tjat Gek a. ~ _. 
Oaal t.e ren .. belt ... ,, .• .,_ .. 1,..., ... M.C-'d:DI .... ûl' 

iepëllekt .. , .... 1 ... -· .,,. ·--•41•..0 ............ .. 
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11~11 .... ct~.,... ftJ'MIIû.U ... • ua~lu., &-.llh•n• , .. ., .. 

• ••....Sa. ltet wJid laWJ" --.... •• ._.u lia•Mlllll .... .,.,.. 

._ ........ •• •~Utat ,......,... x.u..•, .. , .-.. - ta 
•• _..,._ ._ , .. _ .... n. 

,_lot\e alJ W.e ...U~Mal..,. - ••••,..,. 

41 MUA•Nftla•te la IMK At.à, U• ~ .... "'Md•t••• 
........ •1• .a ....... , .. - WUI'M~ ........... .,.. Ma 

..,_. •r u. cola._ u a11•,....... op .......... -~ 

.. 111\ - ............ u ...... ••••lt.lllt .. , ........... . 
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• ...,., ...... IIÜl'l•W. ........ 4upl.ijb ..u. w ........ 
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Ml.41AC ftl"àD IIWB&kt 'f'U dea CbiMH l'aa tè Goaat 41e Pftp&• 

aaadb' YU •• P.K.J.. OJUter de Cl'd••MD la. la ~•-ter llqea 

.uaaJl YM1wl41& -•riohte ldDa«<l cwer bu11l:enlaJMtaehe -.sa.,..._ 
. 41al •.t.a Cha•••• • .,.. .. ,., .. op .klakktt. ü1t .het Jfetia•ftppon 

Jo.lt) oopteeru •tJ o».a•W1~a1aö ' 

Ce mûaee1olle o.--iiUHile untelol'aaaisaU.e ta •• earu 
ii~;UCCR.A1'lC UU.OO~ te UDd t ott1o1Hl op1erieht ep 12 Jat 
1,...., ~U.e ft& $1JIIUOU :a&llft ooatae-. oadu-...t Mt ut 
1atenat1ouJ.e etMMWline. u.u li&a ••rki'1Jat boe luaa•r 
8M ... l" 1AYloe4 en fM&iAt aich laaca&MJili,aH \e oanlkk .... 
lea tot een orcaatutle, 41e let411ll ... ,, aaa ea b•o•l .. 
Jlla uett _, 'leraoà.lll.eJde Clû.aMaea. ftà- u ube14en
Yenealaiapa. c.., outaat ,...."'• .... a1tttrk1Jl& tue.._ .... 
M N&uia&Ue ea 4e CJID~i OVZ{~~a Gdi;UL Ä~lAI'IOI 
te UQAI ea 'beltle Yereuictatu tuthben eoat&et Mt •• Cllft 
D~vOU!U: toa~. te ~UiO.JJPOaB • .V. CHIWA Ufl40Cii&f1C t.äGU 
p.f •w cle etoot tot de oprieà,tac Sa Mlï)D_, 1B lo....-.r 
1~, van de a:u t;MQ iWIG UJlliG 1.lAI &>l (Alcea4U _.. ... ,..,. 
tt• Yaa l.aMM.".n • AJ'Ht4era> • 41• cle 'Matrlldtac YD 
Mt. ká;pitall•ae 111 ~ baad•• h .. tt c;eecUnu.. H•t ... 
la 41t 'leràUd M ••r ....._ 4• tabtJa tftd• te ••,...... 
rea, 4.1• 4• t,enoea4:.r.:Ju1Mtiu nrb1D4en Mt Ml-... ..... 
daJ'e op IAU.IA <•• A» CCki,iiUJllBf f'Aaft, 4e •LAt U.• 
CaAtlC L~GV~t 4e f'~Ui GF !lü~N.tiilA ~ClÎin t 4e GIBML 
LIJfi(JUa VKlOI «• iüUI lAtlCIIALI.Sl Phlt't), ut het •r1aaa 
4e ~:IE.UVC1.Ul7·l~ ;..tAl.l..f t. BJ:Wi •t orcar.iaa\iea voor 4a 
wapa- n uu ........ llb~~ tuHMD ill4tUKA • st'llüt~~~A. 
Velatau ••a• 1rOJ'du ••t te ••l"•l4•1l, 4a.' e:r le.......Uce 
coataeta ~••taaa tuaoM& 'fuaOilU.leue CillMOMM erpa1-
a~ot1ea ~p ~lüka U .j.UJ~atJt"al IPM.laal i.O.&. ea la lilMen 
aw PIJ.IU.&IO en 4at alle a eà 4ill .b.D ............ 4u ftl 
ala ••n hann.r vooraa-.ete doeletb4eu batJ.••rea• ,..._ le 
ftrleMd ... u ~e1Hhe oaatbukel1JkMl4aHwe&1ac ia 
4en •• et acêeren YOa, aet ain ot uer 4Q14ell~kea ...... 
alaU.aoll• iul•C• Yaa Ml~ 11 voor\a llOI '- fti'Se14ea, 
4•t tal YU. jeq«oreasd:satiee \er a.";.l .• aiea ia Jaaul'l 
1~ aualo118D '-' 48 JDGDF.&DHî.A.Tl~ lidi iS -O(}Sft.'Uat · VA..I 
a'UJiJI..tïU., wlll• •• 1atena1ne propaau4a YN:r't -.. a.t 
tuot ... 111 UJW.JJU;) ea Alrmüü, ut op Ma d.eria •NU.· 
oerl-c aana'twîll"t. •• "'"" t'le YOt'ahl& ftll •• 1RteJ"JJ&U..a&l. 
, .... ,.\iaeb e~14at~t, •.-...ea-.14 ut\ 4• u.s.s.a., 
l&R4e ut ._ •oluNce•1'1q, ~alle..a4e el .... tea •-
4w de UM1~eruaaasa ta kap1 ta.l1aUsehe land•a .. 4e Yel• 
k:M ia koloftlea •• sea1-~oloniea. 

Set 1114P1Jice~t ftA de CODWi1at1aehe el•aentea 'b•perkt.e .aiall 
ewawel n1et ·to• 4• J•ua4te4eJ'a:tte •i !war atdeeliqa • 
4e SU~tiA-at4eel1DC YaD 4e û~nATlSCME 4!QA aet ...,. 
ondent4Ml1n&tih Ook ia cte CSUJIG IUA CHUJIG WI (4e CIW&ee 
uu Ala• ..... Venu1&iJIC•i he~n &1.1 ... -. ... , .. .._ 
t• ~riJ&•· Qp eûele plaa'tun oatiaWIUl eea nhe141Da -.. ... 
aohea ..._lsUHhe • a1eMoamaa11tlnJie lt'Wiea t.a cte• 
••r•.U.&ia&• ~~•"• iJl eten Milhef wer4 opceaerkt, 4at ft' ..-& ••...,.."-1aa 11 cea1pa1H1'4 ws&eha de Chine~tftba a...,. 
Aistea Cl. e0t2:m~ua1st.1eclle pooepea vu a.adere luwau4a. h 
1 Jlet ••llllrOut vu a!IDïiatilf.l, .UUJORSI8C'D e Illtll'GCHI 
arbeiden 1n ~:UUJ.t;l OIMlN" .. 1e141QI nn d.a VMra1 ttw ".... 
4e Y•rHa.t.tllt& 'l'd CH!li.&ESCfU/0 Vakal"'M1dez-a t b b1el'ftl1 MD 
voene•lé. i:.ea a:nct•r voo~beel<.i 1a te opr1eht.1nt; te BI»DJil 
Y&a etm at4•eU.q..,.. de !JUIS.AGA ~lt'.ili.SI ~.1\'..i\C.i J'1'D0&1M 
~Gt~ïl\.4, 'MJi&&Me uit CHUU.ii!>SCW&, lJOOIUiiCttl. u VOOJl
lli.JliCKi p•oe4a • a. liet eea'tl"ale lll•att.t\11' Villl de JI.Etr~l 
LIGè~'.;Ml'l~(;JiE ~JO aetel t tll &ll.UI. 

vok in de Eiee14eat.1• tUDUi', ter SUJiAl'hA 'i !";'l;;$TKUSt t 1D 48 
~ea14~i1e PA~O en ia aadere ••~1e4én van SUIATAA 
w;.;;t'd \ on4ez- de .;.bine~an ootlt!lluia t1ael\e pzoopq61l4a &ftMrtl, 
uutJ 4Hr CblaHaou Ta.1l'QI"HA1c1qea a &M.eH orcutaa-



" .. ~a._ _......_ au. •ut# ..... at-.a. -. ........ 
.,....Uatl•• ._ UWRA ld.t. 
,..., PAlWAR ..................... Dil IDJltllj, -
, •••• t.t.h -· ............ ~ .. , ...... . 
• , .... Ûl ... -~..- .ns.....- ••• 1 .......... ••u. ... 
-·· 41e ............. , ... lal __ , ...... ) .............. 
Mat \t.t.!'.) • •• Dltlllt•a ~MU. r ••• a.t. 
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9. QQBWIDII.a 
Beatea ft &l1e h1el'beftB auaes••• t•1t.J.1~•• .aa 

bl11ldt dat d.e ottie1•1e, s•• l""caa1•eel'de u •• tN!\eDlaad• 

••• eOidi'R.lllllt.n la vulttM.tac ataaM.• P.&.I. een eaon. MU• 

Y1W1t. oatwikkeU~. 41• Op &1~- ........ , ....... _, u••······ 
IJ'IIp&Gte 4Mi' U hootltf.l HI&Mtt1lllslet4e!'l CM'Ol&4 weftt't. 

luleacl 4e AOG4.aaak VU 1atertbt1cm&l• eJ'knai.a 4W bpàllek 

.._,. al•• •• •.-.at.at.laüe -...tnu,pptj ·ltall a••a•J. .. el'4 
\ 

..,..., e...,.tle•t a1.1 kaar Mdo.11acn OGdff -." )le....-u.

•tUtet •• Tola' 4a.aFbiJ de Mthode ttu tartltn.t.te, fU.e llleftit 

kauat, :1at OWJ'.t aauwrktac word.t aaaeah'HN. .. , l.lallhàae 
c:toepe•ruc• ta &lfl·YOlati'Oat•, wuria aJ'IM(Itc door 4e ...... 

_IIUlaU•elle apeolalta-. •• le:td.tq: wl'é• Oftqeoaa. ka..nt

ftlt .,.."' •• P .l.I. ._ eaol"H ,,...,....,., r«~•l telt.Jk Mt t.Mr

hlillp ftll autelorcau1aatt .. , ea he• rroew OOHI, dat alJ _lat.._ 

lat~ ••••• WGrdt aieh-..P """ 4e repuhl.lé toeae,ut6 \. 

~ a&a4aeht 4i~t ta de alleree~•'- pla•t.s uit '- caaa 
har 4e 4Mlatell1naen der r • .r..x. • 41e veel ••n.r nika ••' 

ut ,..rutJr• •n 4m&t'baakel1Jltltett, UAr aur UD&& &adMa 

DdM U 4t !UbiWIJJ111 111 UI t•ta+&IS\ItMMit:M'MtDi" 

U MDi•li•O·laiAIIU.Utwa '""'ly. \fe4e 4ë01' r.tea I'I'Ntfta 

._., en h•t 4u14el13ke ..... , ztlJa tt Ctf'BPt•Uulll ,_,.. 

lta4• A MDRY•S&• iû•t''•• ll te lll·lJultM'il• MliiiM"" 
Jtlft&ill. 11 lldtiM'&M*IJ, a1ua caa:&atlll • .,, AM 111 

:rJUû ta•w .... lf'4a lAl "' 1AM«Dt&M4 M1'R'hfl YM ... 

.,.._l''la•MD auU« YM ua IIDUIWIM'IML 
-

De llliUlnlle •••m1et1ctqa"-lut, ...... , atno1aa4 

ut 4ea \Jp11CMD ftdlpà•&Ulel ft:D ptOOUH M'fo1kJ.al•lfteP• 

la lMt 1•11>1ed d•r 'N'P"lt.liekt worit 4oer de e01llnlll1at1MM ,,._ 

.P&au4a onrao:raeàt n&aJ' 4• laacste klas••• nak ,...,pat,..,. 
tn Lu3kar aa•Jat er feun ••Nil, u""' ua, •• ...... u. 
,...,_, kaia 1 h•t CHO'UM fll"ft.82"t dat 1a des• laDil• dnl&t• 

tepMYer 41 t 1001', "Kapt ta&l•wnie~1&1».C" it.aat 1a Ut .... 

teHlt belua, all•• aepla&t.et wl'4e -.1 t.aartJpa. 



I!JtAGI 1. 

kar111.11 M llà:MifM''911 fa l:aAti, atAJ.t DIU•aMI4 t1 

U iiAtueU• tt iaJI YM I§ A!Ul Jt!tj, 

1. JM at41c• saa"Uàapp1J la •• up1tal1atta.U a....z..naa, 
wen. twt toppat heeft ttv.S.llt, n.l. -t .... ,.111 TUl M~ 
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J'O. 

Het Indonesisch Communisme in zijn wereld-revolutionnaire en anti

~pi talisti sohe beteekenis, 

In. :tJef.is-pub.licatie .No •. 60 werd· o.m. getracht aan te 
toonen, dat .over de te verkrijge-n. onafhankelijkheid heen naar 
verder, liggende doe·lelll.den wordt. g.eblikt, nl. de verwezenlijking 
van ~en sOcialistische maatschappiJ op.marxistisch-leninistisohe · 
basis.. · • 

Hierdoor worQ.t de striJd der Indonesiers op internationaal 
niveau geplaat~t 'en beschouwt men dezen strijd als onderdeel van·. 
di.en van het· wereldproletariaat. 
. Dit brengt met zich mede, dat deze strijd ni'et alleen 
tegen Nederlanq,; :d~n directen "onderdrulcker," is gericht, doch 
evenzeer tegen andere- kapitalistische machten, met name Engeland en 
de vereenigde ;.staten van Noord-Amerika. 

·Hoe~ 'zorgvuldig ook dik:wi jls getracht wordt de houding 
teg~nover de lngQlsaksische landen als een niet-vijandelijke te 
doen voo;rkornen,. zulks geschiedt alleen om opportunistische redenen. 
k'e.n. is thans nog niet zoo. ver, .dat men zich de weelde kan veroor
loven rechtstreeks stelling tegen-over beide genoemde landen te -
nerG.en e.:n ook de. dringende behoefte aan, ka·pitaal maakt dit tot een 
a bsolut·e noodzakelijkheid. 

. Dit neemt. echter niet_ weg, dat de,ware bedoelingen. steeds 
weer om de!l hoek komen kijken. 

zooals in de hierboven vermelde publicatie No. 60 reeds 
werd medegedeelçl, bevatte een do.or de 23ste Indien Di vision aange
troffen document reeds een· voor Java beSI:temd colllL1Unisti scb, program 
voor den 3den wereldoorlog, waarin de laatste drie imperialistisQhe 
machten, Engeland,; Amerika en Nederland zullen worden weggevaagd. 
Tot de opdrachten~ welke Alimin gedurende zijn twee bezoeken aan 

I 
Java voor de communisten hier te lande meebraoht, behoord~. o.m. de 

. •aanzegging. zich ~~n politieke activiteit tegen de Geallieerden te 
lonthouden nvoer zoo lan8, de oorlog duurde." . 

_ voorloopig dus opschorting. van tegen de Geallieerden ge-
richten handelingen, omdat zulks de vernietig.ing van de bij uit stek 
anti~communistische machten Dui tsch;Land en Japan zou vertragen. 

Bij de ontwikkeling van het communisme in al zijn vertak~ 
kingen wordt .het nationaalkarakter der sociale revolut-ie nog steeds 
op den voorgrond geschoven, doch, zooals _publicatie No .• 60 reeds 
aangaf, de thans bereikte resultaten worden slechts als een, tijde
lijk iets bes.chouwd en de strijd gaat uiteindelijk tegen het wereld
kepitaal {blz •. 10). ' De revolutie verkeert thans nog in het nation
ale stadium en moet eerst in nationalen gee·st worden opgelost {blz. 
ll) • De strijd in Indonesie is een schakel in den' stri jcl van het 
wereldproletajiaat (blz. 12), terwijl, alhoewel Duitschland, 
!talie en Japan overwonnen zijn, nog steeds de bestrijding van het 
rasoisme in het conunwlisti sch vaandel staat geschreven, thans 
echter hiermede het_.westersch ... kapitalis me bedoelend. 

Dat .deze meer internationale tendÈmz. niet alleen bij de 
zich op_erilijk .aJ_s zoodanig uitgevend.e communisten voorkomt, bl.ijkt 
o.m. Mit de ~oorden van den vice~president der republiek Moh. 
Hatta,, welke de arbeiders in d.e landbou:w:-industrie medio Februari 
l,:947 t.:i jdens een conferentie toeriep, dat het arbeidersv'raagst uk: · 
niet 'zou Wbl;'den opgelo~t door het enkel en alleen bereiken. van . .de 
staatk,un:dig~ vrijheid. :oe strijd zou ~t~eds voortduren ·en deel 
uitmakén-van den strijd tusschen arbeiders en kap i tal i sten in de 
internati..onale wereld. . Vooraat het· i"nterriationale kapitaal geheel 

I 

.i 
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was uitgeroeid zou men immers, al mocht er dan ook staatkundige 
onafhankelijkheid bestaan,l' de econOO+isc.he vrijheid nog niet 
bereikt _,hebben. r.:e.n zal bij. Hatta; 'i.q.,zi jn voqroorlogsche 

. ·jaren zeer nauw gelieerd met Q.e comriiü.~~sfen en in· 1927 zelfs 
congreslid· van O.e te. Rrus·sel gehouden conferentie van· de Liga 
tegen Koloniale onderdrukking t een comrnunistisohe mantel organi- .. 
sa tie, .. steeds weer. in deze richting; ·gaande uitlatingen waarnemen • 

. sAlhoewel o~nlijk niet tot d'e ··communistische partij behooren.ld, ·zoo 
. ,is deze f;i.güil:r ongetwijfeld e~n. domineerende factor in de. komende 
'<;>nt-wikkelingen, waarbij de t ypi E$ph oqmrnun:l st i $Che werkwijze op,_. . 

. valt, dat hij, na tot een of ander den stoot te. hebben g-egeven, 
zich op den achtergrond terugtre~t,.·-,~m achter de schermen verde-r 
van advies te dienen.. · .· . · · · .... ~\~: · . . 

J. Ging de principieele .stelli.ng~ame tegen de kapit~listische 
r 1aó-hten aanvankelijk n~et gepaard met een openlijke demonstratie . 

. , an anti-Engel,sche en Amerikaanscha gevoel~ns (het eigenbelang ver
f qod dit illll!ler:s) , be'gin 194? veranderde. dit, waarbij men onwil1e-
, eurig tot de vraag geneigd is, of hier samenhang .u1oet worden a.a:n ... 

1
.. en omen me:t d'e sed·ert t oe.genomen verscherping in de verhouding ·· 

merika~Rusland. · 
, ·. · 16 Januari 194? zegt Alimin in een tot de re~erve-officie· 
1 ~en van het republikeinsche·leger gehouden redevoering, dat de toe-

cltand .oritieke.r dan ooit is, onafhankelijk van het al dan niet.aan~ 
n:emen van het Indonesisch-Nederlandsch accoord. Indonesia stond 
t)iàns .!);iet alleen· t~ge·nover het imperialistische IJ ederland, do o-h 
elvenzeer tegenover Engeland en Amerika, . . . . 
: • . De li.ed'erlandsche soldaten waren· slechts huurlingen van 

dpze imJ?er.ial!.sten t . · . . · ·. . 
t · .. Én ln de maand Februari richt deze communistenleider zich 

ip een lezing ~e -Tegel tegèn het Amerikaanach kapitalisme) dat . · 
t.p.ens; het kapitalisme in het, algemeen beheeracht nu de Engelsehen 
d•t niet meer doen. 

· Tevergeefs had Amerika getracht om Rusland te heinvloe-
den en than·s oef,ende bet druk uit op .Azie, dus ~ok qp In.donesie. 

Een 'zeifde mindere 1'bedeesdheidH van de communisten t.a.v.' 
_ de internationale rePercussies. valt ook. waar te nelilen in een arti-

\ . kel in het orgaan ~ communistische· partij, de "Bintang Merah" 
\ 'j van 1 Augustus l9~f ~n welk artikel wordt verd~digd, dat in wezen 

À.~-' FrankJijk meer prog ,esief is dan .Amerika. De ol).afhankelijkheid 
(_ door. Amerika aan da Philippijnen verle·end had slechts hei; cc:irom.er .... 

oJ..eele voorde'el. van .Amerika' voor oog en. · De Phili.Ppi jnen hadderi 
he:t Amf?rikáenso~e kapitaa]. noodig en dit trok dus voordeel uit de 
onafhankelijkheid • Vvas deze. niet ve~leend geworden, dan zou ;dit 
nadeel gebracht hebben aan de Amerikaanscha zakenlieden .. 

· · : zou In~o..;China daarent.egen thans geheel onafhankelijk 
zi.: jn geworden, dàn zou dit· om dezelfde redenen în handen v.an de ka
pi talistèn vallen.. Daarom wachtte Frankrijk daar liever mede, op
dat. het Indo·China naderhand beter zou kunnen helpen om de volledige 
o~afhan~elijlrheid ·te verwezenlijk;(:m. · 

· ·· ·Bij de·,. beoordéeling van dit artikel moet bedacht worden, 
dat 'cl~ v.oorloopfge conventie va:n de Fransehen met Vïet Nam op ó 
lttaart ·1~46 tot stand kwam en dat in Juli de onderhandelingen gaande 
waren,· welke :tot. het "modus vivendi". van 14 September 1946 ·leidden. 
De Franse he. communistische pá~ti j ondersteun de de Fransche regee
ringapolitiek ~n de zg, November~crisis was nog ver. af, 

Voor h.et o~darwerpeli jk doel is zulks· echter irrelevant. 
Waar het om gàat·:is. dat hier duidelijk blijkt, dat men in wezen 
ook tegen Amerika gekant is en zelfs niet schroomt voor eigen kring 



dit land van kwade trouw te betichten. De unintang Merah'' 
wordt verondersteld niet naar buiten te komen en kost het dan 
ook steeQ.s zeer groote moei te geregeld te :satavia over. dit pe-
riodiek de bescJ;likking te krijgen • . _ . 

. De aBintang Merah" van 1 Januari 194? trekt nog krasser 
van leer. . In ~en artikel, g~titeld: ~De derde wereldoorlog zal 
s,poed~g losbreken 1 1' wordt Amerika èrvan beschuldigd van Japàn en 
China twee ~t~unpunten te maken voor een aanval op Sovjet-Rusland. 
Geconcludeerd word~, dat dieritengevolge de derde wereldoorlog voor 
de ·p..eur ;st-aat·, vyaarin eChter de. arbeiders en de boeren der geheele 
wereld onder cornmuni-sti se he leidi,ng de economische en politieke 

·vrijheid aan.de-wereld iullen brengen~ . 
. .. In het nwmner van 1 necembe.t 1946 had. hetzelfde blad het 
Amerikaansoh imperialisme· reeds· e~n padreiging voor de wereld ge
noemd en beweerd, dat :Amerika en Engeland, bezig war.en de monopo-
-listische samenwerking, welke voor den ·oorlog reeds pestend tussohen 
deze. landen. eri Duitschland en Japan'* te doen herleven. - Gewezen 
werd hierbij o.a. op de connectiés· tussèhen b,et Am,er·ikaansche-
kapitf1àl en de r.G.•Farbenindust-rie. . 

Het idee van de derde· weJ;>eldoorlÇ>g blijft de qomrnunis
ti'ác~e gemoederen maar bezig houden' ook tègen,over }let leger, dat 
van Alimin moet aanhooren, dat deze oqrlog ongetwj_jfeld zal uit
breken_,- met als resultaat de vernietiging van het wereldkapitalisme. 

I-n de ï'Bintang .Iv1erahtr van ;I. en 15 Februari 194? worden · 
de Vere'enigde.Stàten va'n Noofd ... Ameri~e wederom voorgesteld als 
rtProniotor van het wereldkap i talisme.t' 

· De ;'Bintang Ivierah" van 1 Februari 194'7 bevat tenslott·e 
een oproep aan de kameraden, waarin o .ro. het volgende voorkomt: 

. . . . . "1,4/eet Gij, Kameraden," 
"Ho.e. de .corqmunistische politiek is ten aanzien van de bourgeoisie-
lanÇl.en En, ge land. en Amerika?" · _ 
11Hoe ·de politiek is van stalin-Molotö'v ten aanzien van de mono 
polisti~ch~kapitalistische landen?" . . . 
11Dat men -yerte'lt; dat onder de· a·anstaande eendidaten voor het pre
siden'tï~_chap van·. de vereenigde StatEln ónder meer voorkomen ·nwight 
Eisenhower en Marsha11·, belden ·behoorende tot de militaire kliek?" 
i 1Q.tio Vadis, Uncle sam'? behoort elk rechtgeaard communist hier op 
te antwoorden," . · · . 

. Met het bovenstaande· is ri.h~v. op volaoend duidelijke 
wijze aangetoond, dat de principieele, anti-kapitalistische gezind
heid zich ook openlijk tegen Engeland en ·Amerika gaat.· richten, alle 
beweringen ten' spijt, dat de republie~.geen COl!Jmunistis-che richting 
inslaat .• · steeds· tracht rilèn. van offi cieele. zijde. zulks te bestrij~ · 
den 1 terwijl. pok combinaties als de Sajap Kir·i het noodzakelijk 
achten., er na(J.rukkeli jk op te wij zen, _dat enkele der leden wel 
c_ommunist zijn. doch de organisatie als zoodanig hier verre van 

{staat. · ·· 
~ . . ... Men tracht· het te doen voo.;rkomen, alsof de Nederlanders· 

l
~ thans. h.· e.t mo. t.ie,t van een dreige.nd. comm .. · unistis.ch gevaar hebben uit
gevonden-, om in·· verband hiermede zich van cle hulp van Engeland.- en 
Ame,rika te verzeka:ren. Den ergeloczeil bezoeker in het. binnenland 
word"t .zy.lks ook: gesuggereerd en za:J_ '9-eze- oyer het .algemeen van de 
g.root.e ;. rus~ig-e. bevolkingsmassa; welke in, dit opz~cht niet·. maat-
gevend. is, geen communi.stische en ·a.iiti~kapitalistische indruk · 
meénemen. Malir de.oncler eàrnrnunistis.clie auspicien gehouden ar
beiders .b-ijeenkomsten worden door hem niet' bijgewoond, e.venmin als 
de talrijke k~dercursussen, waa:rin de ·the.orieen worden uitgedragen 
en. de 'beyolking op den duur gereed 'Wo.rd,t gemaakt voor den ~teind-
stri jd tegen . het- .kap i ta.l i-sme." · ' · · . _ 
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De feiten zijn echter niet te locohenen, evenmin als 
de ui tspral~en van de aan de oommuni sten gelieerde politici. 

:De· w.eg is aang:ewe~en, n.l. het zich gereed maken voor 
deon atr;ijd tégen de n0'g overgebleven kapitalistische machten, 
W.#(h ·Ehge1a:nd eÎ). J\merilça .• 

H~'t. t.i jdstip van aanval i·s echter nog niet bepaald en 
Ç') zal và.IJ- .~e Oifr$ .. t:~n.: dd.eh.e~en en vermqedeli jk ook van de internat·io
(..na:!e o:ommunisti~(}he coordinatie afhangen·. 
""" ~-~·:,;!'' .... 

• ~~tf 

't .. ', 
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1 Mei·~~eri~&• ~g_ . 
Voor Rad~o Jo~a, h~~ft de hear~van~e~ C~ntrale Commite van de 
Indon. Co4w~iaten Party (Partai Komoenis lndonesia) een l Mei 
herdenkingsrede ~i t$-aGpr~k~l'U 

.Dn.61.:z"aan ontla~nen wij: . 
"De o.rbeid,irs v~n d~ t;~heel.e YJerè.ld hebben een gez~enlijk belang; 
en een gezame~;ijk do~l dat ie vrij te ~ijn, vrij w.n on1erdruk· .. 
kêng, vrij v&:n gebrek el~ honger. Dit lmn alleen verwezenli kt wor
den als het kapital1stisch imperialis~~ uitgabannen is• Een vol
etre1cte -voorw~~arde daarto-. is dac de arbe.idero zich klasse-be• 
Wilstzijn, in zooverre dat zij als een scht~rp tegen6ost.ald belan& 
onderscheiden van hUlii bela.~t.& ~·t het be\a.ng Vllll. óe bour~oissle, 
Daaruit .zal cW.n w.n z&l.f el$n tTeffen vol~ens en ó.ienitert~evole,e 
een revolutie". -
~Die ide~len zijn no~~iet overal verwezenlijkt. Alleen in Ruslnnd 
ia dát vc:>lstttakt &tlUk:t• Daat" hebbfnl. ze het k:f:.~i i;a.listisohe sys• 
teel!'). met w:ortel t~n al uite;;ereeid. l)a.ar wordt de l !Olei werkelijk in 
volle vreubd.e 'ê>EiVitrd •. 9mdt\t zij er trots.ch OP, g~an de wereld root 
bewij~en te kuUn'll. 1f.l.t$Xi ~ien hoe ~elukiQ.i, en wal·varend een nw.a.t
sohappij is W~:tt\t de ár'bt~idt~r&, z.alf de ae.ken r egelen"• 
0 Door de s"tiehting •n onze eie;en S't(;.o.t Indonesia is hier een 
arbeidsbewa~:;inb mot,&lijk' gemaakt en kllllLen wij ttivans contact; op
nemen met de internatiohale arbeide~s~bewe6inb, De arbQiddrS zijn 
in die :revolutie de vool"loópen @.awe~st, :Nu moeten zij die revolu
tie ook in een hoügere .t'ase b.re11gen; zij lilveten een lndone~is oh., 
unatschappi.j scheppen wa;.rin geen pl.v.ats mi..ler is v~or tJen impe::ri·· 

' nl isme en krip i té.U isme." 
"Y>I~rd delsta Mei'l924 (?) do..>r de arbeiders te Tjitjal.en!i!ca, ~~~
~dS~Ji1 _!~~U.~?.!.~.I' .~.~~;;.cr~n ea c.nd~re plt\o.tsen in I~doi.,~Sia noi); 
äiS et.n (ag va;a, onde.rm·ü'kffne; ..::..evoeld., thana 1 Mei 1~47 lS der~ da~ 
van vreu~;;da, ·van OV(;Jrwinninr.; 6 en van eenheid". 
"we moo ten echtor bosetfen, dat. do revolutie noé steeds v.::~ort• 
duurt, totdat we ettn è;.elukki!fa, rooh·(;Vt-llirdige en welvarende LJ.t",a·t-
sohappij hebpen". • 
''De kracht ~n die rev .lutie liët. bij de l:l.rbaiders, boeren en het 
leger. Da~o.m uvtJte4 d.ie i!;roepen zich hun etmhei~ beW1lst zijn. 
Zonder die eenheid bereiken we ons doel niet•. · 
Spreker 'beeindigde zijn rede mets · 
"J..eve de 1 Jlei, leve de Rep. Indon,.. leve de ~ènheidsstaa.t 
{Nel~ara Persat~ean) So~jet Rusland (dit is niet ovoreenkomstig de 
werk~lijko sta.atk~di~e s~ructuur van Rusland ... Ref), leve de een
heid van alle volkeren van de heele wereld, lève de revolutie in ~c 
Pacific, leve de vrede, we~ met de kolonisator, web met de over• 
heetschint;; van ds een o'U'Ef' de C.Ilder, weg Liet de wereld ... .:..orloc n. 

--~---oOo••••••• 
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Doss. 109/133. G E H E I M. 
Datlim: 

Naar aanleiding van het schrijven- van het Hoofd van 
de c.v.n., d.d. 9 April 1947 No.l2939, waa~;~ .~.e,eandacht 
word!, gev4estig~~~e Sovjet-AIJlba:saAA_ alhier, contact 
met de Part ai ---~ennttnig- Indones ia (P .K. I.) beraamt, kan 
worden medegedeeld, dat de P.K.I. in Nederland niet be
.staatt} maar wel, dat haar doe

1
lstellingen worden gepropa-

.."~", 
geerd door de Tribune-groep.JAf en toe verschijnen, door 
deze groep uitgegeven, in het Maleis propagandaberichten 

~~W /hierover, waarin bovenal de persoon van Tan L~LAKKA wordt 
geroemd, terwijl SOEKARNO en SJAHitiR als landverraders 
worden gequalificeerd. 

In feite was dus de hele P.K.I. Trotzkistisch g~o ·-
"/o/ -

enteerd. rviaar nu men Tan Malakka heeft uitgeschakeld · 
de P.K.I. meer naar de groep c.P.N.gerangeerd. Vooral door 

-
/toedoen van de vice-Voorzitter Drs.DAROESMAN, die geruime 

J':D~._10 &b. /tijd in Nederland heeft vertoefd en ALTMIN, die de laatste 
T'_;-;,-7,"oi)J.t;Jc tijd erg op de voorgrond treedt, is er tussen de P.K.I. en 

de c.P.N. een inniger contact gelegd. Hoewel de Tribune
.groep en de c.P.N. voor het publiek vi~andig tegenover el
' kaar staan, zouden-ze toch in hun propagandistische bewer-

"1)1' -
r 
(, 

. . 

king van Ned.Indiö sa:rpenwerken. 
De Perhimpoenan Indonesia is niet geheel communis-, 

tisch geori@nteerd, döch ten dele welvoornamelijk,doordat 
verscheidene leden tevens lid zijn van de C.P.N. Het contact! 

f.J van de Sovjet-Ambassade zal dan eventueel moeten lopen via 
vt enkele Pe~himpoenan Indonesia-leden, hetgeen nog wordt na-
• gegaan. 

Verzonden op 10 Mei 1947. l Volgno. 

f3 MEI1947 il-------1 ;, ACO/ /J-IJo 

aan: het Hoofd van de c.v.n., alhier. 
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9 April 7. 

Ik heb de eer U mede te deelen• dat blijkens uit goede 
bron ontn.ngen berioht, de SoTjet Ambassade alhier oonta.ot 
met de Pal"'tai Kommunie Indonasla (P.K.I.) beraamt. 

Het zou cloor mij zeer op priJs gesteld worden, indien 
U hieraan de noo41ge aandacht zoudt willen doen schenk'Em. 

Aan den Heer,Hootd-Gommissaris 
van Politie 
te •s-GRAVEmAGE. 

Het Hoofd van den 
OBNTBALEU WILIGHEIDSDIENST 
n8XIlenS dezen: 

J.G.Orabbendem. 

~,\ '. 
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MINISTERIE ·vAN OORLOG 

~ TELEGRAM 

van: CZM-NI 
Aan:MINHAR,info:BDZ 

GEHEDL 

dtgr 0325-0210Z 
datum 25-3-'47 
ontv. 14--49 

NEFIS BESCHIKT OVER HOOG GEEVALUEERDE MEDEDEELING DAT 

SOVJET AMBASSADE DEN HAAG,CONTACT MET PARTAI KOMMOENIS 

INDONESIA BERAAMT. 

Distr.BDZ 
Cl4S 
St.INTEL 

SG. 

dtgr.0325-0atez 



CHEF VAN DEN GENERALENs F [;~:~. -· ..) t. I p' 
~o----~ ...... --·--· ··---,)~:;..;.--

t .... n• ·., : 
AFDEELING: r; /11 _]3 

________ ...... _ 
Volgno. 

No. 'f~ ~J~ 

BIJLAGEN: ~ ~.J. ~, \ 
ACDI/2?~Ï~ \ 

In handen gesteld van .... .. ~trr/L 

met 'efl!oek Offi eeficht, S@S6R91%WÎHgen en ra:m:l, 
z-ee mogelijk op de 

ter kennisneming 

keerzijde 1) .. H H "· ~;: ~ • 

194.1. 

De Luitenant-Generaal, 

CHEF VAN DEN GENERALEN STAF, 

drrP /~. 9~JJ 
011 de t ~.tv-~ 

k. 
mogelijk, dan wel niet gewenscht geacht, dan 

toch daar ter plaatse, met vermeldin an datum en nummer, te verwijzen naar het op een 
afzonderlijk stuk te stellen e IJ te voegen antwoord. 

® 14032. '46 
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dtgr. O~i25~Ö21Ó~~ 

datum 25-347 

ont~ 14--4~ 

Nef'is beschikt ~ver hoog gaevaluoarde m~doçfeeling . 

dat sovjet Ambassade den Haag contaát met.~partai 

kommoenis indonesia beraamt •. 

d tgr .. : 0325....0210Z 
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9 April 

Ik heb 4e eer tT mede te deel en, dat blijkens uit goede 
bron on1rrangen bericht, de SoTjet Ambaasade alhier eontact 
met de Partd. ~omminis Indone~ia {P.K.J:.) beraamt. 

Het zou door miJ zeer op prijs gesteld worden, indien 
U hieraan de noodige aandacht zoudt willen doen schenken. 

Aan den Heer Hoofd-Gommissaris 
van Politie 
te •s-GRAVENHAGB. 

Ooll.: ~lf 

Het Hootd van den 
CZNTBAI..EN UILIGHEIDSDIENS'l' 
namens dezen: 

J.G.Crabbendam. 

'· 
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIEH.ST. 
- . 

No. 12176. 
Dict•: vdM.' 
'Typ.: TV • 

's- Gravc~ago, lB.Maart 1947. 

Ondorwurp: 
B'ricï' vo.n de P.K. H 
aan de c~P.N• 
Bijlage 'én 

Uwer Excellentie 
.,. ·, ·J:l{ heb do oer u hier-

novons aan te bicdon afschrift van con in het dagblad 
"De Waarhoid 11 van 11 do~or afgodrukton brief rld.l8 
Februari jl. vr:-r!'~P8.rtai ~o~mnis Indonosin11 (P.f:. I.) 

·aan do ''Oommunis'1ascho Partl.J Nodc_:rle.nd 11 (C.J?.N. )on 
van hot daarbij gostolde onderschrift. 
Het VD.l t op, dat in het blad is woggolo:tc:n hot godcol
te van don ·brief, dc.t handelt over do pJ·o:.lomon vo.n 

· binnenlandschon aard dor Republiek, doch bevreemdend 
is dit niet, · da~:..r hot nu conmaal tut do tactiek dor 
c.F~N· behoort· tJIJ. zoovoel mogolijk dç tn d·o· Repu
bliek bosto..cndo moeilijkheden te vcrzwijgon. 
Hot schriJven, dat uiteraard voor -publioo.tio bestemd 
wo..s, zou nog aanleiding kunnon goven tot mcc:t'doro op
morkingo:n,dooh ik meen mij dnnrvcm ontslo.gon te mogen 
achten, omdat hot daarin golcvordo botoog zoo'n.dul.do
:ijk beeld oplevert van do commünistische to.ctiok van 
misleiding, dat dit, naar mij~ govoolDn, niet nader 
'tehocft te wordon o.o..ngotoond. . 

·slechts zou ik willen opmerken, dat do zinsnud,:;:"do.o.r 
~nzc no.tienalo revolutie een deel is van dcm.univorscc
"lm3trijd voor de domocro.tio ü:il het zc:lfboschik1üngs-
11rocht d0r volkorcm" 1 konn::.;lijlc een c~ndvre -vvoordkouzo 
is voor hot gost,;ldo in o.rtikcl 6 vnn du baginsu:Lvor
klnring, zooals dazo tijd0ns het in 1946 tu Solo go-
p.oudcn c1'.K. I. -congrc;s is r.-.c.ngonomcn.Di t r;.rtikcl luidt: 
Lè.c 
AAN: -"Dc-
z.E.don Ministcr-Prosid0nt, 

lf ft 11 v.}3innonl.Zo.kcn, 
" tt rt 11. Jus ti tic, 
ft 

Den 
ft " " Ovorz.Gcb.dcclan, 

Hr.Hfd.v.d.Gon.Stnf III A., 
" " Hoofclcomm. v.Pol. to 1 s-Grnvonhugo ~ 
11 

" 
11 11 

" " RottcTclQJll, 
11 n 11 " 11 " Amst crd G.m, 
" " 11 " " 

11 Utrecht~ 
" " " 

1
; " 11 Groniügcn, 

11 

11 

11 Comr;:üsso.ris v.Politio to Delft, 
" " " " 

11 Leiden • 
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n Do. in Indonosib. woedende revolutie is oen nationale. 
•• rcvolu.tie, welke hot intorno.tionale imperialisme 11 

bestrijdt en vormt· oen onderdoel vcm do woroldrovo-
11 lu t i o • n· 

Coll.: dR. 
D• . 
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AFSCHRIFT vnn het schrijven v2n de 
P.K.I. o.c.n d.e C.P.N. voorkomcn.do in 
nne Wc.nrheid" -vo.n 11 Mt· .. nr.t 1947. 

-~---~----
11 S.ARDJONO schrijft o.o.n PAUL DD GROOT~ 

INDOWBSIE wil niets lieve~ druî •t conflict met Nodcr
lo.ncl,. vrocflzaam ·oplossen. 

•"1' . ' 
Brief vrm'··êlc P.K.I. nnn do C,P.N. 

No.mens het Do.gclij-ks Bestuur VM de Pn.rtc.i Kom
munis Indonesia hobb~n de voorzitter SARDJONO en clc 
sccret0..ris SOETRISNO. con op 18. Fobr. godo.tcorclc briof 
uit Djocjo.karte.. o.nn p. e1o Groot, nlg .• ~ocr-.vn.n do c.P.lJ. 
(Do W2.o.rhoid) goriph~. · · · ~ ·· · 

Na con hnrtolijko. bogrooting vm1 cl.o Noclorlanclsc com
munisten on t::.llo progressieve NoclcrlQ.Yldcrs, wordt in 
è.i t schrijven hot vo],.gondo gozcgcl,.a 
11 Indonesit! wil niets liovo::t' den hot conflict mot No
lldorlr..nd op vroodzo.mc wijze oplosson.Do rrnC .. onosischo 
14 dclogr:.tio wil niets liever ~l.rm zoo spout:ig mogolijk 
"do ontwerp-overconkomst Linggr:.dj~ti ónGortookonon. 
"Hindorpnlon worton echter door Nodorlnnd opgeworpen, 
11 dllt eerst door mili to.ir~ noties ~a.c 2.r:.ndo.c;:ht vcm hot 
"politieke ·nno.r het mil i tniro toonuol hooft willen 
"o.fleidon, on dr:.n.rnc .. cl. oor hot opc:.ringon vr:.n con motio
"Rommc ,c1e Inèoncsit!rs ióts wil doen r:.n.nnomon, ç1r:.t ten 
"eerste door· hen onmogoli jk c..c.nv·',nrd kt' .. n worclun, zon-
" dor vrm (:c grondslagen vn.:n onzç nntiono.lo· revolutie 
"af te stnppcn, on ton tweoc1o con gchool C'.m1ero in
"houè. g,,;oft f'..an ocm rGcds door üo Ncdorlrmdso ·v-:;rtogon-
11woorc1igors gopc..rCJ.f~orc'!.o overc.:o:rtkomst. 
"Do.~rna.ast :j..s mon bozig te pogen, om zondur sC..mcnw'or-
11king met cl.o Indonesische Republiek, zoo0!.ls in do 
"ovcroenkomst is bopc.o.lc1, in Inc"..on0si~ lunwtmc..tig 
~tnton in hot loyon to tonpon, ~io op gelijke ·voet 
"mot do IndonGsischo Republiek hotcn td stc.an.Dit 
"zijn och-t;or slechts stc::tcn in n<.'lnm• In w ozon 'zijn 
"het nieuwe vormen vo.n koloniBn, wo.o.r torrour hcorst 
tton c1omocro.tie vroomc1 is, wao.r oun Hprosil."..-:mt" en oen 
"regering" zijn, die geen werkelijke mo..cht uitoofà
"non on niet het minste vortrouwon ven c1c bovolk:ing 
11 gonio ten." 
Do brief vc.n Sarc1jono. (m Sootrisno g2.r:.t cb.n vorelor 
over de problomen vnn binnenlc.nC:~sc r.,['.rc'!. c"..or Republiek 
on besluite • 
"Terwijl wij onze kro..chtcn gcvon ['.C..rt c.10 vcrsterking 
"vo..n het binncnlr:.ndsc front, zijn wij 0r ons vt'..n bo..
"vru:.st, d2.t wij sterke steun vcm clc progressieve kr<'..ch
"ton in do worelc".. nodig hobbon,dn.C'..r onze n:..'..tion2.lo rc
"volutio oen doel is vnn c1o uni vcrsolo strijcl_ voor èlo 

-democratie-
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"democratie en het zclfbeschikkingsrc:cllt dor volkoren. 
"In hot bijzondor geldt dit do P..rbeidorsb-o\voging, do 
"progressieve on d omocratischo groepen, en in do eerste 
"plaats de Communistische PartiJ van Nederland ("Do W[l,ar~ 
"hoid"}• · 
"Wij weten .hoeveel wij a~ do C.P.N. vcrschuligd zijn 
"voor do botoondo·dc..o.dworkolijko en morele stoun,dio 
"zij Indonosi~ steeds verleend hooft on zal verlenen. 
"In deze dagen hebbon wij uw steun, de steun van go
"heol progrossiof NcdorlMd, in vordubboldo mnto nodig. 
"Het Nodorla.nd.scho on hot IndonusischC:: volk stno.n bei-
11de voor do vord;.;rfolijko plannon du:r: NodGrla.ndso roc.c-
11tie. · 
"Het.:'ie dan óok in no.a.m on in het belang vnn beide vol
"kereni dat wij eisen: de troopen-zendingen moeten on
"iniddelli jk wordon go stc.o.kt! on do in Indonesi~ r-.onwuz :L~
~· ge trdepen moeton uit hot gehele gebied ve1n Indonu sit!; 
"worden tDruggotrokken! . 
"Het.is,kameradon, op dit gebied voorB.l, dat wij con ( 
"beroep op uw steun doen. n . 

\ 

MERDLKA.t 
Namons hot Dng.Bostuur. 
van hot Centraal Comité 
dor Parto.i Kommunis Indo
nosia: 
SARDJONO, voorzitter. 
SOETRISNO,aocrotnris. 

Hierbij is hot navolgende onderschrift gestold: 

•• 
"Met vreugde on ontroering nomen wij konnis van de hior
"bij afgodrukte brief van'Sardjono on Sootrisno vru1 do 

_11 Partai Kommunie Indoncsia.Wij denkon terug aan do dagen 
11 vo.n 1927, toon n?. do mislukte opstand dor Indonesische 
"arbeiders on bocren togon hot ondrn::.glijko kolonio.lo 
"stolsel, tienduizenden strijdórs door cle ·bloodredon 
"van mr.Vonk (thans Kamerlid van do "Pctrtij v<:n do Vrij
"hoidry tot de etrop on do vorbo.nning :r;trt.ar hot mnlc..rir'.
'"lrunp BovonTDigoel wordon voroordocld.Srt.rdjono wc.s toon 
"oen van hen, dio in het "kamp cl..or onverzounli jkonn in 
"Digool torecht kwr..m.on,. . 
"D'; Nodorlcmdsch~ communisten stoldon hom candid'c.at 
"voor do Tweede Kc.mór oh hij word door eh; Noc1_orlr'.ndscho 

-kiuzors-
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"kiezers • vorlwzcn.Doch de regering weigcrc1ó hem .vrij 
11 to laten .om zi~n functie: te vcrvullen "m zoo bloof 
''hij in Digool. 
tiVccrt±on jo.b.r hoeft è.oze mnkkcr-,-hct do.nr ui tgohou
"don, zonc"!.er.een oogonblik t'o wankelen of.zijn over-
" tuiging op te geven. . 
"Bij c1o ineenstorting ven hot Ne<.l.orlandso koloninlo 
11 goz~:.g, na de nodorla.o.g togdn clo Japannors i~ 1941, 
"kon hij no.o.r Austro.l.it! -ui twijkön.Kij nr.'..m elitoet 

. "con voorao.nstt:.r.nci.o plaats in do stri-jc1 togen Japan 
!tin· en onë'.orstoUI.ldC c1.o o0rlog dor Vora.cnigé'co .Nc.tiö s. 
11 Hi j_ sto.at thans :weer in do voorste rïj un vm1 do In-: 
11 doncrischo Ropu.bl;iok, wuo.r hij doof è.o gohalo bo
"volking vo.n lo.ag tot hoog bonii:rJ.d wordt en mot de 
11 uorvoJ.,le t.i tol "vac1cr 11 worcl t o..c..ngc·sprokon. 

Coll.: déR/D. 
Typ è : . --- TV • . 

~'", ------------------
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ARDJONO sdirijft aan PAUL DE GROOT~ 
lndonesii:! wil niets liever dan 't conflict 

met Nederland vreedzaam oplossen 

In. deze dagen hebben wij uw steun, de 
steun van geheel progressief Nederland,: 
in verdubbelde mate nodig. 
Het Nederlandse en het Indonesische volk 
staan beide voor de verderfelijke plannen 
der Nederlandse reactie. 

Brief van de P.K.I. 
de C.P.N. 

aan 

Namens het Dagelijks Bestuur van de 
Partal Komuni.s Indonesia hebben de 
voorZitter Sardjono en de secretaris Soe
trisno een op 18 Febr. gedateerde brief 
uit Djoçjacarta aan P. de Groot, alg. 
secr. van de C.P.N. (De Waarheid) ge
richt. 

Na een hartelijke begroeting van de Ne
derlandse communisten en alle progres
sieve Nederlanders, wordt in dit schrijven 
het v0lgende gezegd: 
"Indonesië wil niets · liever dan het con
met met Nederland op vreedzame wijze 
oplossen. De Indonesische delegatie wU 
niets liever dan zo spoedig oiogelijk de 
ontwerp-overeenkomst ~ggadjati onder
tekenen. Hinderpalen worden echter d()C)r 
Nederland opgeworpen, dat eerst door mi
litaire acties de aan~ht van het poli
t!eke naar. het militaire toneel heeft wu
Ien afleiden, en daarna door het opdrin
gen van een motie-Romroe de Indone
siërs iets wil doen aannemen, dat ten 
eerste door hen onmogelijk aanvaard kan 
worden, zonder van de grondslagen van 
onze nationale revolutie a1 te stappen, en 
ten tweede een geheel andere inhoud geeft 
aan een reeds door de Nederlandse . verte-
genwoordigers geparafeerde overeen
komst. 
Daarnaast is men bezig te pogen om, zon
der samenwerking met de Indonesische 
Republiek, zoals in de overeenkomst is 
bepaald, in Indonesië kuntmatig staten 
in het leven te roepen die op gelijke voet 
met de Indonesische Republiek heten te 
staan. Dit zijn echter slechts staten in 
naam. In wezen zijn het nieuwe vormen 
van koloniën, waar terreur heerst en de
mocratie vreemd is, waar een "president" 
en een ,,regering" zijn die geen werkelijke 
macht uitoefenen en niet het minste ver· 
trouwen van de bevolkin~ genieten". 
De brief van Sardjono en Soetrisno ga,a.t 
-d&l verder ~ de.· problemen twran · · J 
........_ 

nenlandse aard der Republiek en besluit: 
"Terwijl wij onze krachten geven aan de 
versterking van het binnenlandse front, 
zijn wij er- ons van bewust dat wij sterke 
steun van de progressieve krachten in de 
wereld nodig hebben daar onze nationale 
revolutie een deel is van de universele 
strijd voor de democratie en het zelfbe
schikkingsrecht der volkeren. 
In het bijzonder geldt dit de arbeiders
beweging, de progressieve en democrati
sche groepen, en in de eerste plaats de 
Communistische Partij van Nederland 
(De Waarheid). 

Het is dan ook in naam en in het 
belang van beide volkeren, dat wij 
eisen: de troepen~zendingen moeten 
onmiddellijk worden gestaakt! en . 
de in li1donesië aanwezige . boepen 
moeten uit het gehèle , gebied van 
lndoiJ.esië worden teruggetrokken! 
Het is, kameraden, op dit. sel:\ied 
vooral, dat Wij een be:r;oep. O:p uw 
steun doen. · 

MERDEKAt 

Wij weten hoeveel ·wij aan de C.P.N. ver
schuldigd zijn voor de betoonde daadwer
kelijke en morele steun, die zij Indone
sië steeds verleend heeft en zal verlenen. 

Namens het Dag. Bèstuur van het 
Centraal Comité der Partai Kom
rounis IndonMia: 
SARDJONO, ·voorzitter 
SOETRISNO, secretariS 

al· ~t .;eugde en ontroering nemen wij kennis 
{ Ï ~an de hierbij algedrukte brief van Sardjono 

en Soetrisno van de Partai Kornullis Indon~a
:Jia. Wij denken terug aan de dagen van 1927, 
toen na de mislukte opstand der Indonesische 
:~.rbeiders en boeren tegen het ondraaglijke 
Koloniale stelsel, tienduizenden strijders door 
:Ie bloedraden van mr. Vonk (thans Kamerlid 
van de "Partij van de Vrijheid") tot de strop 
en de verbanning naar het malaria-kamp 
Boven~Digoel werden veroordeeld. Sardjono 
wBJJ toen een van hen, die in het "kamp der 
:>nverzoenlijken" in Digoel terecht kwamen. 
De Nederlandse communisten stelden hem 
Jandidaat voor de .Tweede Kamer en hiJ werd 
:loor de Nederlandse kiezers verkozen. Doch 
je regering weiger~ hem vrij te laten om ~ijn 
functie te vervullen en ZQ bleef hij in Digoel. 
Veertien jaar heeft deze makker het daar uit-

, gehouden, zonder een ogenblik te wankelen of 
~ijn overtuiging op te geven. · 
Bij de ineenstorting van het Nederlandse kolo
aiale gezag, na de nederlaag tegen de Japan· 
ners in 1941. kon hij naar Australië uitwij
ll:en. Hij nam direct een vooraansti!-Rri~e plaats 
tn de strijd tegen Japan 'iil, 00. onderat,eunde de oorlog der Verenigde Naties 
Hij staat thans weer in· d~. vooi,ste rijert- van de Indonesische Republiek, waar 

~
, ij door .de g. ehele. bevolking· VJin" laag. \ot .. hoog bemirid wordt en met .• de ll.l· .. 

rvolle ttt'el ,.vader'' wordt aang-~spro~erl\ . . . . 4< 
. ~'W<tcc - . 

/ 
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31 Januari 

AAN a · Zi~ne Excellentie 
den Heer JU.nister-rreaident • 
B1nn enhof 19, 

Indones it .. 

Ten vervolge op miJn schrijven van. 17 dezer, Nr.X:ab.5l4/ 
/47, heb ik de eer ttwe Excellentie hierbij nog enkele gegevens 1e 
verschaffen, welke ui-. Nefis-rappor-ten. afkomstig zijn ell een ver
ontrustenden kijk geven op de comnunistisohe activiteit in Indo
nesil. 

Hot Hoofd vm den 
CR:ftRLLEN VEILIGHEIDSDIENST• 

Mr. L. Einthoven. 



17 Januari 7. 
GEHEIX - Fi.RSOONLIJK. 

Aan Zijae Excellentie 
den fleer 1tin1ster-:?reaident, 
,;_ lain 1813 No.4, 

Hierbij heb 1k de eer Uwe lL'!(cellentie een. nota 
aan te bieden over het oommu.nimne in lndiê. 
Bij bet samenstellen van dit overzicht is gebruik gemaakt van 
de Ne:f'1s-rappo~811, voorzoovar het de geb9Urienissen betreft, 
welke zich nA de bevrijding hebben afgespeeld. 
Het is mij uit mijn -eigen Indische ervaring bekend boe bui
tengewoon moe. ilijk het destijds voor de Nederlandaoh-Indisohe 
Eagee:riJ16 was om de oemmuniatische penetratie vanuit het 
bui tenland te voorkomen. De Regeering meende, daam~.~ar met 
alle krachten te moeten str.~ven. omdat beinvloediDg iA com
munisidachen zin van een onon.twikkelde bevolking seez- gemak
kelijk is, seer aker wanJleer er nagenoeg geen geeet.lijke 
weerstand van binnenuit kan worde.n verwacht. Er zijn in:mere 
in Indoaesil in net algemeen noch economiaohe, noch goda
diell8"t1ge motieven aanwezig om scherp afw'ijzend tegenover 
den heilsleer van Xoaoou te staan. 
:Bovendien dient het OOllD'W'lisme zich ginds nan als een natio
nale bevnjdincabewegi.Qg, waardoor men dus volkomen tegemos't 
komt aan de verlangens der bevolking. . 
Men ziet '·hans bet volgende gebeuren 1 
De Nationalistische leidera maken gebruik van de oommuni3ten 
in bun strijd tegen ltederland, vermoedelijk met de bedoeling 
zich straks, nadat de nationale vrijheid verworven ia, van 
de communisten te ontdoen. 
De Comr.mnist-en bedienen ziob van de Ne;tionele bewe~ om 
het Westerseb geZ88 te d.oen verdwi~nen, teneinde daartla 
volop geleg~id te krijgen de uitgebreide Archipel aan 
a.!le kanten te penetreeren e.n de bevolking te bewerken. 
De Coamm.isten weten n.l. zeer goed, dat een Indonesiach ge
zag ni.et in staat z&.l. sijn om den invloed van Moscou te 
weren. 
Op mijn bureau zijn nog enkele exemplaren van de hierbil 
overgelegde nota aanwesig, voor het geval Uwe Exoellen~ e 
van oordeel :mocht zijn, dat ook nof; fmdere inatan:U.es van 
dit stuk moeten kennis nemen. 

Het Hoofd van den 
CEN~RALEN VEILIG1~IDSDIENS!, 

Mr. L. Ein~hoven. 
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ZEER GEREn:,. -------
HET' CONGRES P.h:~I. S U lv1 ·AT h Jt TE FOHT DE KOCK 

7 - 12 November 1946. 

~-------------------
V02JI1ING VAN HET SOCIALISTISCH BLOK l,iiDDEN SULATl-lA. 

------~------------------------------·-~---------

De P.K. I. 

Het in NE!i'IS-publicatie No. 41 aangelcondigde congres van de 
P.K.I. te FQ_RT DE EOCK werd gehouC.en van 7 tot 12 November 1946. 

" MI ~I ' ." 

de 

Als genoodigdEn waren aanwezig S.M. T.:'..RLNG.AN van de GEW,.l:A.N 
T,:'J'TI ( landbouwersbond) en AUGUS 81\,LIM van de Pi\.i(TAI BOEROEH INDO
J\TESIA (de arbeidersorganisatie). Dit werd gemotiveerd door "Boenga 
XA.:"1DE met de meciedeeling, 11dat het belangrijk i.P, om. de stemmen 
van de arbeiders en tani 1 s te hooren, indien de P.I.....I. haar werk 
en idealen behoorlijk wil uitvoeren", 

Op de ..QJ;~.eo:i.ngs)(e;rgaderine;, die werd bi~ewoond door ei viele 
en militaire ~ut_ori:te~~SJ~ ,y~n~L. hield T :J\)';P D1 X~j ::s;. als voor
zitter van de P.K.I. SOl:iATd!.. en de PAl-=tTAI BOEROI.;H S-ui\iJ\/IT-1.1~ e.<--n rede, 
waarin hij de bedoeling van het congres uiteenzette. De maatregelen 
van T.h.N !VïALAL:KA werden gedesavoueerd en hij eindigde met de ver-

..A klaring, dat de P.K.I. haar beweging zal aan passen aan die van 
.Y andere partijen in INDONESib.. · · . 

_ ..ijj.ero;p volg~~YQ.~J;:.~ns;ep yan .~den 9u.Q.=Gouve~eu:s_ van MIDDEN
sm·.!ITBA en den Res~dent van s.• .. .J:q, CJ._l,~J?~J,_Q,_§Jl,..J.~ezeD; öjf!i![ll:te;~-t, 
~~~ de .. ,..?..K. L..-'!.992:-J);e~ ,Js];:OO&§::t.e ___ g.~~te_12eston§. uij;_J2!..2,J..~t?,riers 
~om...Jl.a:..:I[Q()l:'.il?J.Ï3.mst§ "t~fà.k vaLe!.§ partij was, de kennis en 
het intellect van haar leden te YfJ;I!leerderen·. """~- ·-
~ ........... __...~,-', ... .._........ -- r ::r""';'- • 

Mr. ABDOEL' ~,.ADJID verklaarde namens den bestuursraad· van de 
P.ART.U SOSI.ALIS HiDONESL>. 1 dat alle democratische en progressieve 

krachten zich. moesten; concentraeren in den strijd voor HIDONESI.A. 
De arb_ eiders ~van. stad en _land moeten de, regeering steunen als 
linkervleugeJt,. van de partij en. , . . 

Op de slotvergadering Vi.ln het P .K. I. -congres SID;J.h.TRA werden 
verschillende verklaringen afgelegd, die een inzicht geven in de 
houding en het standpunt van de partij. 

_Mr. _LQ~ S,IIiEGi-J-t, Vice-voorzitter ?.~~.I. 3DLATHA verklaarde 
het volGende: --,~= ... ~=·, .. -~ · 

11Het ontstaan van onze partij is gebaseerd op de bel(endmating 
van de regeering van de republiek IJ\i1JOI'f.J!;SL~-, .die een. jaar geleden 
het bestaan van politieke partijen toestond. Dit congres h;e.S>ft in 
hoofdzaak gediend om fouten, die de partij in haar eenjarig bestaan 
nog aankleven onde1' het oog te zien E>n weg te nemen'' •. De meening 

, van velen, dat de P.J:~.I. een verzetspartij is, ·werd met. nadruk tegen
.,gesproken. De -rondbe-o·inselen en het doel van de P.K.I. en van de 
: regeer;inr zun n. • eze • .. . . . ... . . 
:' __ ;'Grondvesting van_~eh soc:l.a1istische maatschaj?]ij. In de nationale 
. ~J:..utie werl~t de P .K. I. samen met andere partijen ter vestiging 

van de internationale status van ons land. 11 
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H. DATGEK BATOE.AH, vertegenwoordiger·van het hoofdkwartier van de 
P.L.I. te SOLO verklaarde nadrukkelijk, dat r'de P.K.I. ·als een re
volutionnaire partij het bestaan van de proletariers zou verzekeren 
en naast de huidige regeering styijdt. De P.K~I. is niet anti-reli
gieus11, roept hij uit. 01 Zie maar naar RUSL~m, waar 50,000 godsdienst
voorgangers hun verschillende godsdiensten mogen propageeren·; ~ 

\elke uitlating kennelijk bedoeld was om den godsdienstigen 
IVlElLNGKABAUER gerust te stellen • 

. ti.BDOEL :x:..:;.Hn1 M.S. vèrklaarde de beteekenis van de revolutie van 
12 November 1926 voor de internationale wereld. 

HDe strijd voor de onafhankelijkheid van INDONESIA eischt offers 
op groote schaal en een re.volutioriaire geest. n · HVoedt ons volk op 
tot rev.olutioiila.-irenr1 u heeft B02:NG i~~~.JU\TO gezegd;;, aldus riep hij uit. 
; 1De ond·erhandelingen 111et de Hollanders zijn in vollen gang. 
Toon de wereld, dat wij achter de regeering staan. lVIaar de heeren 
in de achterlinie, die zich bezig houden met zwarten handel, ham- r 

.---.._steren en feestvieren, brengen het land ten val 1 a l) lidtiJ 
, "_ r !· 

In de besloten vergadering van 8 November hield H. DLTOEI, BA- ~'/':.~( ~ \ 
TOEAH een verha~~~l. irig gver d~ .v~.rhouding tussc.hen de' ~Jl~AR IIW.(I :j H :_v V.1:1) 
·op JAVA en het "BIHO PERDJO:.EA.liiG~J'\ 11 • · ' · L 
Hij zette -uiteen dat OlJ JAVA iedere seksi en onCierseksi van de P.E.I. 
zijn LASJLill k.ERAH heeft, die in politiek opzicht aan de leiding van 
de seksi, en ondersekSÎl ondergeschikt zijn 1 en onderricht ontvangen 
in de socialistische ideologie. 

Lls strijdorganisatie zijn de LASJ1CAHS onCier[;eschitt aan dé 
iiBAD;J\f PZHDJOE.AN'Gi:.N" terwijl het 11 BIHO PEHDJ-OlEbl'ifG .N;; de LLSJICl..'l. 
steunde door per 100 u:..nwezige geweren soldij te betalen voor 300 Lmn. 

Vermelding v.er<lient··dat het 11 BIRO PEHDJOEANGJ'J\TH voor SUl'vj'l.TJ::~:.. 
een nieuwe instelling is, waarvan de oprichting in Decerîlber·l946 in 
overweging ·was. 

Op de vergadering van 11 November bracht de sprelcer H. SIJ.J:-IAAN, 
van de afdeeling 11KERET~\. ;J.Jrn van' de P.S.B.I. de klacht voor, dat 

-uij telkens wanneer hij·een vergadering opende met den nationalis-

u
tischen groe. t "l\~EHDEKA", · daarop van d~ aanw~zige c;trbeiders steeds 
weer ten antwoord kreeg 11 TET~~ TJZLANil. GONI '1 , 2) 1.n plaats van 

.,- aTETli.P IviERDELA 10 • . . 

Deze humoristische nóot mag zeker· wel als een symptoom worden be
schouwd vanden nood aan kleedingj maar oök'van de stemming die onder 
de arbeiders heerscht. Spreker wijdde verder uit over den nood die 
onder de arbeiders heerschte, die slechts een week konden leven van 
hun maandloon, en verklaarde bang te zijn dat het moreel van de 
spoorwegarbeiders hierqnCi.er leed. Op alle verzoeken om verbetering 

laan de regeering werd geen antwoord ontvangen. Hoewel DJ.TOE~ B.ATOEJJI 
__", .. nte.rrump. eerde, .ging hij ·voort met zich te belcl.agen over het feit) 

. at alle inkomsten van de spoorwegen worden gebruikt voor de ·weer-
·. acht, en niets voor de verbetering van het lot van de spoorweg-
rbaiders werd gedaan. . 

---------------------- . 1) In dit 'v6rband is niet ·Onaardig te VE-rmelden, dat de P.E.-I ter 
S. 0 .K. door niet-comruunistische Indori~siers spottenderwijze wel 
genoe:md wordt, P .. .RT~·.I KAPIT~i.LIS INDONESIA, zulkf1 omdat meerdere 
vooraanstaancis leiä.ers, met name <:J3DOEL X.:ULM en l\llr. LOK.T SihEG..:: .. n 
financieel goed geboerd hebben·, terwijl enkele andere leid6rs we
gens malversaties door de Republiek werden gearresteerd, 

2) In plaats van naltijd vrij 11 wordt dè uitroep "altijd een jute 
broek;'iwbezigd. 
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·· SÖET,;J.:N Sl-.ID ,.LI,, lid van het Hoofdcommissariaat der P.~~.r. 
(yan Silli4'..THA ? ) , mae.E:te de congres-beslui ten en 11e:t urgentie-:pro
~r~~ b~kend en spoorde aan. tot coor4inatié v~n _het roode leger, op 
sm.,,..TR~.... · . 

L - Volledigheidshalve worden de besluiten van de P.h.I.-confe
i"rentie SUWu~TïL,. zooals zij gepubliceeTd ",erJen in de 1'KED":,IJL1;.T;,.J'.J 

R..KJ •• T11 van 15 November j 1. hieron~er opgE>nomen.- . 

1. Het Cormnissariaat van de P.K.I. SUN.:...TR . .:". zal bij de regeering 
erop aandringen om de heffing van rechten op goederen, die van 
het eene gewest naar het anfiere worden vervóerd, af te schaf
ten. 

2. ~·.angaande. arbeidersaangelegenheden wordt het volgende aan de 
regeering voorgesteld: 

a. Salarissen baseeren op socialisatie en vaststelling mini
mumloon. Verleenen van voedingstoelagen. 

È.• Benoemingen van ambtenaren baseeren op diPloma's, doch ook 
op geschiktheid. · · 

c. Gratis verstrekken van lüe.eren aan arbeiders en hun gezin
nen door de reg~eri~g. · 

d. Gratis geneeskundige behandeling en medicijnen voor idem. 

e. Ond~rwijs aan ~rbeiderskind~ren. 

!• \';aarbÇ>rgen voor bejaarde arpaiders ~n ambtenaren. 

~· :rnstel:èn van een specii:üen dienst voor arbeidersaangele
genheden. 

h. Bepa1in§; van ·werkuren_ in aile takken van dienst en een 
vrije dag per week. 

i•, Instellen van arbeiders-cooperaties •. 

.J... Instellen van·een arbeidersraad in-elk belangrijk bedrijf, 
die door ·de arbeiders zelf wordt gekozen en centralisatie 
van gèrwemde raden. · ' 

~· Instellen van een arbeidsinspectie, en aanleggen van be
drij!s-, arbeids- en productie-stati~tiek~n. - · 

3. l~angaade den landbquw: 

~· Voorziening van tani 1 s van een volle,lige ui t_ru.sting van 
land bo.uMve.rlctuigen door de regeering. 

È.• Uitbreiding van sawah's en zorg voor voldoende bevloeiings
werken • 

.2.• De aandacht vestigen op modellen van collectieven landbomv. 

_2.. Voorbe~lden geven van de ~nrichting eener l~mdbouwers
kaiilpong, met het oog op de gezondheidszorg. 

~· .i.fScheiding van }s:ampongS en landbomv-tBl'reinen, ZOOdat· 
landbouwmachines in ruimsn zin toegepast kunnen worden. 

!• Voorziening van gezond plantr~teriaal. 

_g_. Instel:ing van landbouw-cooperaties en banken. 

h. Bewerkstelligen, . dat de ambtenaren van den regesrint_,sland-



bouwdienst spoedig juiste en do~ltreffende maatregelen 
zullen ner11en. 

i.Instelling van ~etten ter bestrij~ing van woekeraars in 
- landbouwkringen. 
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De in,druk, die de groote P.l~.I. cónferentie maakte op niet
P.K.I. J..eden, lcan, volgens betrouwbare inlichtingen, in het lcort 
worden samengevat als volgt: 

is erop gericht, om langs lagalen 
van 0en republiek op courruunistischen 

e re
bestuursraad van do. 

T~'..I SOSil.LIS, waarin zeer duidelijk vverd gewezen in de richting 
de vorming van een social:i:stischs gemeenschap, waarbij steeds 

tspraken van corrrra.unistische voormannen uit RLiSL_J\fD werden aange
ald·• De communistenopstand van 1926 werd gonoemd: neen voorloc-

er van de nationale revolutie". · 

Op de in vrij grootfcm getale aanwezi~e }li.:.SJOEr.li-leden maakte: een 
on ander blijlebaar een onbehaaglijken indruk, 

·Ter bijv,oning van het cpne;te§. van de ~~ dat m.Gdio . 
Januari te ~OLO word gellóuG.on, vvorden als VöOVechtors vc.n de 

-- " i ~ 1 • ..Ct · " • "\T. - " "r.t -)"fj1 . T p oL'>-o I. op~!;u.[H •• B.l. gevaardl.gd: ... .LuJUM, lVll'. LO.i:!,; ... T Sih..!.G.l..r{., 
H. D:.TOEL Bl;.TOE....II en SOET • .N s~~ID .. LI. 

Ten aarizien van de reeds in publicatie No, 45 vcrmelde be
noeming van i.J3DÖ2'L J::..·Jnl~.l M.S. en Mr. LOE..T SIHEG.:J1 tot rGsidenten 
ter beschikking van den }ünister van Binnenlandsèhe Zaken to · 
POER' OKEETO, kan no2:, vvorden v "rracld, dat ... BDO:SL X:t.HL~ verklaarde, 
dat hij zijn positie als bestuursambtenaar had opgegeven, om · 
11 zijn politiek leiderschap in grooter vr·i jheid te kunnen uit
oefenon", waaruit dus zou mogen worden opgemaal;:t, dat hij de be
noeMing niet aanvaardde. Ivir, LOE.. ... T SLiBG • .R wer·d na gemelde be
noendng Voorzitter van de nieuw-opgerichte PEhS~.TOE.iJ.'l' BOEROEH 
?~TIJ{EBON . .N INDOI:-.ssL. ter SUh .•• TRi. 1 S Oostl~ust, waaruit dus eveneens 
zou kunnen worden geconcludeerd, dat hij van de bGnoeming tot 
resident ter beschikking van don Minister van B'.nnenlë:•ndschc Zaken 
afziet. 

Enlcele uitspraken van ;;Boeng'' Lll.IJ\,i :r,;,s. mogen hier nog 
worden vermeld~ 

, Volgons de '<~I\:ED_J.J"L.·.T".N R __ J •. 'r" van 6 NovembGr 1946 verlelaarde 
hij, dat het Volksleger bij l;IED . .N er op 2 Novem'Qer in slaagde een 
gedeelte va.q. de stad te heroveren en te b~zetten, , 

J
, 11Een succes, dat van geen geringen invloed is geweest op de wapen
stilstandsonderhandelingen;1, Voorts verklac:ró.e hij., dat het 
11 gezien de uitlc.tinc;en on besluiten van de arbeiders en landbou." 

)wers 11 voor de P.K.I. noodzakelijk wordt om haar doelstollingen te 
~ verwezenlij~en·. . . 

Ten aanzien van de basis-overeenkomst verklaarde hij, dat 
tle P.K.I. 3:chter de regeering stao.t, maar dat hij de t;obeurte
nissen had voorzien. 11De leiders van d.e staat mogen een politieke 
overwinning behaald hebben, doch te betwijfelen valt, of zij in 
staat zullen zijn op economisch g6bied een overwinning te behalen. 
De teruggrvo aP.n de bui tenla,nders ven hun bedrijven toont aan, 
dat de strijd van de arbeiders en landbouwers nogniet is ge
eindigd, De ware democratie is niet alleon voor de leiders, doch 
moet ook voor de arbeiders worden bereikt 0 • 
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over de werkzaamhed~n. van de P.I~.I. ter .s.o.K. is wein;i,g be
kend. :.:lleen werd· gemeld, . dat in ve_rban<l _met de komst vim · I:L.DJI 
n .. :,roEK Bl:..TOE ... H, lid- va:n het_ P.E. I. -Hoofdbostup.r te .DOLO öp 15· 
De'cember jl. een vertrouwelijke bijeenkomst plaats häd in het 
P 1.l~.I. -e;e,bouw in PEI::. .. T."l-JG SLJqT • .ri~ Volgens een aankondiging in de 
pers zoU: D".TOE1:~ R'...TOE.:.H· een uitvoerige beschouwing geven over de 

1
Mar:x.istische geginselen, terwijl SOET • ..N S .... ID· _ .. .LI oen le.zing zou 
houden over den strijd vah de e:x.-Digoelisten, die vereenigd zijn 
in . de INDO NE_· SISO HE SK.JvffiN' S UN):o_ N ' .. dè S.: • .HTIC.'I' PEL.J . .i:~ INlJOw-..i!SL. 
(s: .. RPELINDO) en dc~R.".DE 'QNJP..NS.J,n.'~::I!..ê.~IE, in verband met den 
boyoott ten aanzien van de Nederlandsoho schepen. In dit verband 
moge in heri\]onering worden gebrq.cht de publicatie in de 11:SOELOEH 
:JI.Il];RDEIC.H van 5-10- 146, waarin werd vermeld, dat de activiteit 
ven ~ • .sa,ctie"..":PJJJ..t~nlJu.l9,~,E..,K..._,L. Jn ;~r.:;1I'B~r-i<::"n~ op · 
ctG"'örganisatie van een arbeidersbewegin'g-S;J!.ÏL .. ~ L .. J .... H INDO~"ESL .. , 

fc
olgens beginselen von de internationale arbeidersbevveging. 
e S."JtPELnmo zou semi-officieel lid vvorden van de ... USTR....LL.N 
OTJNCIL OF 'TRLDE UNTONS_ (vide NE:FIS signalement 23.-ll- '46 ~845/XE2) 

In verschillende plaatsen van SU1l.. ... ffi .... bestaan reeds afdee-
lingen van de S .. JtiK •• T PEL .. .J:..R. INDOiiJESL., die 8Chtor worden afge
kort SiP.I. en waarvan. tot heden geen contact met ... USTR • .LIE lcon· 
worden aangetoond, - , /. . ,, 

l Volge. ns een betrouw.bnt:.r .b· eric_h .. t o·.nderhoud·t· MOCHTdiR,OEDI.N, oorzitter van de rr~·:..L .. _Y N .. TION • .LIST P. . ..RTY en lid van de "!VI.:t.Y 
m1•1!iUNIST P .. ...Rfi, beide te .SING .... :PORE, contact met de communisten 

~ an P." .. LELB."...Nd- on P." .. D • ...NG. MOCHT.-JI.Ji&QlltDIN ve:r;~.de l~r in 
USL • .ND en ~~:ng _a.l.!laÇJ,r ?;i..j,.Û oJ1l_e:i.qJpg ,jï,Q,;t .. ~:tYJ.Q~COU -a.eit:Jn t. '"-
~~ . . . ' . 

.. Vermeld dient nog te worden, do.t do communist OESUL.'.N KE~.DIL..N 
die blijkens een mededeeling van den Chef vun den republikeinsehen 
pÇ>litieken inlichtingendierist op 7 November (vido NEFIS-publicatie 
No. 41) geexecuteerd zou zijn, blijl<:ens een bekendmaking van de 
P.K.I. sectie S.LK., d.d. 19 November 1946 weer. in genade als 
lid vo.n de P.h.I, werd aangenomen~ 

P..:'.RT.".I BOE...T.tOEH INDONESI..· •• 

In den aanhef werd reeds gemeld, dat op het onderhavige con-
. gres van de P .:;:~.I. SlJl,;..Tr'..:.·~- ook annwezig was ... TJGUS S • .LDii. 1 als ver~-
. tegenv,oordiger vo.n de P • ..R.T._I BOEROEH INDOHES I.., thans ter S. 0 .K. 
genoemd : 
PERS.:.TOE • .N S __ n.n~ .. T BOEROEH HIDOl'JESL. ( P~S .B.I.). Of de beslui ten, 
die. op het· P ,i.\:. I. -congres werden genomen, ook bindend waren v-aor 
de P.S.B •. I., is tot heden niet bekc.nd geword-eh. 

In. dit verband dient melding te worden· gemaal<:t van he·t congres 
van de s~:.R.Th..:.'l' BOEHOER PERKEBO!LN INDOJ'JESL ... , hetwelk vun 12 tot 14 

·.December 194o in KIS • ..R.....N (S.O,h~.') werd .gehouden, wua:rbij o.a. het 
werkprogri1DJilla van deze valcvereeniging w0rd goedgekeurd. Sta<:urde 
dezo vergadering, wellee geleid werd door J:l.J)ELY ILSIBOE..N en 
... UGUS s.:...LIM_ werd besloten tot naamsverandering VCtn de vereentging 
in PEHS,-.TOK'.N BOER.Ol!H PEJ:TI\:EBON • ..N INDOl\T.ESI .. , waarvan Mr. LOE.."T 
SIREG:Jt voorzittor van het hoofdbes :tuur .werd. 

Bij deze besprekingen op· laatstgenoemd congres v.crdcn twee 
mogelijkheden in beschouwinggenomen, n.l .• a~.o:t:,,~•~rping 
VqJ*~~,Q.JltWeJO~pveree~t. ~t ~~~de evalle!l stelt de vere1eni-
f;jlnB z~cb,. op . ...het stWldpunt, fut str · "'' het lft'2néltfche 
proletar~~§. t no~;.,_nfet beeindi§.$ is en , c'akt ziê: gy;ree9,.,.,...om 
~!\zÎe!JJ.gen 4trLjd tè 't'oeren, wni"i~ij z,ij 216iï ·,'sleçhts"'trouw 
ver a::..rt aan een l'fidolf&sH"?!'!re regeering, .. die een revolutionnaire 
geest heeft. IndiEnf de ontwerp-overeenkoms-t geaccepteerd wordt, 
eischt de ve:reeniging vc.n de :cepubliek een spoedig in het leven 
roepen Viln beschermde mn:1tregelen voo1' arbeiders en versterl;:ing 
van de pos i tie vun Ge Vtücve·reeniging in de o.rbeidersgemeenschup• 
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'l:.'ordt de ontwerp-overeÈmkomst afgewezen, de.n eischt de vakver
een~g~ng vo.n de regeeringdeelname aan controle en leiding in.de 
productie. · 

In verbind met de komende gebe.urtenissen warden ·de vo;t,gende 
besluiten genomen: 

a. Organisatie van de arbeiders zoodo.nig, dnt-devc,kvereeni
ging de leidinggevende uiting dasrvnn is. 

b. De vereeniging moet worö.en geschoeid op modern-::-technisch
rationeele en efficiente leest. 

c. De vereeniging moet zijn een volkomen prölGta:t:'ische ver
eeniging met een rovolutionnair karakter, d['..t'niet boin
vloed m<::g worden cdoör v~eifelende eleDlenten. 

' Bij het lezen vun deze hoogdruvendo'oewoordingen, gébruikt 
op het congres van voor het m.eerendGel ongeschoolde onde-rnertrings-. 
arbeiders, ontkomt men niet acn den indruk, dat het verhandelde . · ·· 
voor de m<::ssa van de aanwezigen voll\:oitlen onbegri-jpelijk moet 
zijn geweest. Uit een en ander blijlet echter volda.ende, dat G.e 
leiding en de beginselen van deze arbeidersvereeniging sterk com~ 
munistisch beinvloed zijn. 

DE ]?~_d{T •• I_;:C)_OSL~,IS 

De J;> •. .RT.J SOSI • ..LIS vc:n Midden-SUKl.TIL hield op 6 en 7 Novem
ber 1946 eveneens een conferentie te FOET D~ 1~0CK. 
;.o.n de agenda worden de· volgende punten· ontleend: 

1. Doelstelling en urgentie-programma door N.ir. ;.BDO:CL M .. .DJID. 

2. Politieke partijen en de regeering, door Mr. RZEQ'.,:..NI~ 

3. Orgo.nisa tie v&n de P .. .RT~.I SOSL.LIS op sm.:e·.'Et~-• 

Uitgenoodigd waren vertegenwoordigers v&n leger, regec,:ring 
en partijen •. vermeld werd, dat in 25 van· d.e 27 kewedanaans van 
sm,J..-.TR~.ts V.ESTl~UST reeds een afdeeling van de p<.-;rtij bestond. 
In iedere afdeeling werden wekelijksoho curcussen gehouden 
over het standpunt van·de purtij tegenover de regooringspolitiek,: 
over partij'-discipline, over het socialisme, enz. 

De conferbnti~ werd &ls te doen gebruikBlijk gesloten met 
een receptie, wnc.rbij hr. i.BDCl>~L I:i..DJID, Secretaris-Generaal 
von de P .. .RT,.I SOSL.LIS een rede hield over de principieels 
doelstellin~;en, tnctiel\: en strategie van de partij. 11 D6 P .. .RT .• I 
SOSI:.LIS ver·dedigt do ono::fho.nkeli jkhdd en de pos i tic v::::n · lo.nd 
en volk, zij ontplooit en vervolmc.o.lct. deze met het socialisme 
als richtsnoer. · . . · 
~r, zoo Z6idE.i Mr. l.BDOLL l\~ • .DJID, de sociali.stisc.he.mo.atschnpp-ij, 

/ rnao.r wij streven, ken niet m€t een slag bereikt worden 11 • 

De voorzitter vo.n de partij ter S'\J1 ... TFL. 1S \ ES'E'-UST las de : 
resolutie van de P.JtT ... I SQSL'..LIS, op.lcngs te C1ITmÎBON geno.men, 
voor, waarin zij zich uitsprak voor het politiek progrQJil van , 
SJ.JffiiR'S kabinet. 

~ 
Tenslotte werd vei·rn,eld, do. t .9~ confflrentie de P~.RT;_I · 

jSOSL'.LIS beslot~n had tot de vormin~ van een socialistisch blok, 
dat uit J,?O.rtijen bestaJ.n_~ ~elke ?~ S?Cic•Ï:Ï .. sraeTe~ases_rd zijn!_.· 
zooals P • .RT •• I SOS'"I:...LIS~l'-• I., P.t;~.J_PDO ,_~J .. !...R-!...I .•.. Deze part~Jen 
zullen samenwerken, om lmders voor de socictlistische beweging 
op te leiden, in c~en trant vc.n het :t!L.R~~-huis in iv!-.I!IOEN, waar 
thans 50 :gemoeda' s van en: der bovengenoemde o'rganiso.ties .opge
leid worden. 

L-~-_"_-· ----~ 
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Op een andere bijeenkomst van de P • .:rtT •• I SOSL..LIS op 15 Novem
ber 1946 in FOHT DE KOCK verkla&rde eon van de voormannen, dat de 
PJ..:.qT_.I SOSI.:..LIS een poli tielee partij is met een eigen programma 
ten aanzien van bestuurskwestie, gebaseerd op do 11 leer van IVL.RX11 

en do "practijlc van ST~-..LIN en LENTN 11 • 

v;at betreft de basis-overeenkomst vc.n LING.i .. DJ .. '..TI verklaarde 
de Pi.RT ... I SOSL..LIS van gehèel SUM..'.TRf. na een drietal besprekingen, 
dat in· de basis-overeenlcomst elementen te vinden zijn, die voor
deelon, maar Óok die nadeelen voor INDONESIE opleveren. Deson
danles zal deze kwestie, om een eensgezincl_·, .uitspraak van de partij 
te verkrijgen, worden overgalate~ aan den socialistisohen partij
raad te DJOCJ~J ... ..li'l'~~· 

Blijkt uit het vorenstaande do.t de P.K.'L, de F.:..RT-.I SOSL.LIS 
en de F1.l1T ... I BOEROEH zich duidel:L~ilc uitspraken over de vorming 
van een socialistisch blok in Midden-SD1vLTR:., waaraan vermoede
lijk en door de aanwezigheid van de huogere partijleiders.~ en 
omdat het congres van de F .K. I. geheel S1JWJ.: .. 'r:R.; .. omvatte 1 wel een 
grootere territoriale beteekenis rcag Vlorden toegekend, omtrent 
de FESINDO kan zull\:s niet wor.den verklaard. i.fgevaerdigden van 
deze "Jeugd.vereeniging", oorspronkelijk; onderbouw van de 
FLRT.:..I SOSL.LIS • wc.. 1n niet aanwezig. 

Op de FESINDO conferentie op 10 November en volgende dagen 
._te FEr,I:.'l' • .NG SI.:.NT.~'{ gehouden, '',;ere'!. over de blokvorming niet ge-
sproken, hoewel oolc do.ar Mr ,/. T.::...DJID tlen rede hield in den-
:zelfden zin als te FORT DE Koe-~ r.,:u opriep tot een zuiver >~demo
cratische" revolutie. 

Ook de statuten van de FESINDO 7.1Jn geheel doortr~en van 
e.e..n...~r.~yolut;tQJlinai~:::s.ooial,:i,.stt.~,clte.Il: .. e?.Ç,g,[t, zoodat wel mag warden 
aangenomen dat ook deze partïj zich bij het besluit tot vormi.Hg 
van een sosialistisch blok heeft aangesloton. 

lvien mag zich afvragen wat de beclooling van deze blokvorming 
is. Uit de stemming van de IvL..SJOEI·.ii leden, hiervoor genoemd en 
uit een oprnerkïng van H. ILJ.t.S J·J.GOEB • de nieuwe: lvi...SJOEI>ili-leider . 
van SüTi ... TR.: .. , mag worden opgemaakt; dat er in deze :partij niet 
met onverdeelde instemming ke:mis is genomen van deze revolu
tionnair-socialistische instelling. 
H. ILJ.:.s J_.CÖEB vnd merkte runl. naar aar.leiding: van de beslui ten· 
van de P.K.I. conferentie op 1 dat hij een Volksfront een pracht 
instelling vond, ·mits het 11.n:i.et begint met andere instellingen 
een polit~ek program op te dringG~". 

De mogelijkheid mag niet worden uitgesloten dat heif. Volksfront 
waarin de M.".SJÖEMI ,;en kro.ch'üi~e stem in het ke,pittel had, ·aan 
de linkscha partijen :ç.iet genoeg bewegingsvrijheid bood om hun 
verstrelckendé ideeen tot uitvoering te brengen, en dat daarom 
de vorming van cUt blok voor Midden STI:i..,;TRL, in hoofdzaak 
SUJL ... TR.-~'8 ', ESTI.:UST, beteelcent een uiteenvallen van ·het Volksfront. 

D.;t het besluit om tot biolcvorming over te gaan ook reeds in 
toepassing, is gebracht moge blijken uit de. h;ieronder verlcort 
aangehaald"e motie, OJ! 2'7 December 1946 door dE. linksche partijen 
ter SUML.'i'PU:. 'S v,·ESTLtJsrr.. nmi. : F .:K. I. - P:l"tTc .. I BOEROEH - FEMOED..' .. 
SOSL..LIS, aangenomen. · 

( 1Gelet op proyocatie's van Nederlandsche zijde en op het feit . 
Jdat na de goedkeuring van de basis-overeenkomst onze strijd 
\nog niet voltooid is, vooral in verband met ,_,e wreede Neder
/landsche acties, die in strijd zijn met de fundamenteels be-
\ ginsclan en het doel van de ovGreenl;:omst en di6 zeer veel lijken 
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op de vroegere fascistiso.he handelingen door J.".P~Jif in CRIN .• 
bedreven, dienen wij de volgende motie in : 

-8-

a) de bevolking aansporen om aan de fronten stand te houden en 
om alle Nederlandsche provocaties af te weren; 

b \ aansporen om het manifest van de linr~sr;he elementen te onder
steunen, waarin geeischt wordt, dat de Nederlandsch~ troepen 
de door hen bezette gebieden zoo spoedig mogelijk zullen 
ontruimen. 
Er bij de Regeering op aan dringen om de noodige stappen te 
doen, opdat oruniddellijk maatregelen worden getrof;en ten
einde aan dezen.eisch te voldoen, 

c) het gansche volk en vooral de arbeiders ertoe brengen om een 
soort Yrijheidsfonds op te richten. 

'd) er op aandringen, dat de comite's voor het ontwerpen .van 
overeenkomsten sav1engesteld zullen worden uit revolutionnaire 
elementen.-

e) een beroep doen op Nederlandscha revolutionnaire en pro
gressieve groepen om dB provoceerende acties van Nederland
scha troepen in INDONESIE te doen ophouden;-
Broeders steunt deze motie 1 11 

Afgesloten~ 20 Januari 1947.-

. ~.' 

·- . . .,-.' 
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Vierde Marx Rouse-curaua,(Jogjakarta,ll/l/1947). 
Op 10 dezer is in Jogjakarta een kadercursus ter op

leiding van proletarische voortrekkers geopend onder aus
piciên van het Marx-house. Het aantal èursiaten bedraagt 
160 jongeren van JaT&. en Madeera en zij zullen gedurende 
~wee maanden woräen gevorma. 
Sard ·ono van het hoofdbesta · van .de P. .• verklaarde in 
si n open ngsre ~ a · e · oe · · · ·· · ·· · · l.eiding is een 
kader te vormen van proletarische voertrekkers teneinde de 
revolutie vlot te doen verloopen.Hij sprak de hoop uit dat 
de oursisten in de naaste toekomst een voorbeeld zullen zijn 
voor de maatsehappij. 
Hier zij nog vermeld, clat het Marx-house, dat tot dusverPe 
in Kadioen stond, reeds twee. curslle~J&n heeft gegeven en in 
·het totaal lftO jongaren gevormd tot kaders. Sinds 10 dezer 
is het Marx- ouse naar Jogjakarta overgebracht. Bovengenoemde 
oursua is de derde cursua9 

'l!i: n. do .s 

--= •'11! a • ...,_..._.,..,......,~ 
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HET-COMMUNISME IN.INDIE 

A. JAVA 

Uit· de 'jongs-te· berichten over de politieke situatie op 
JAVA valt op te maken-dat het communistisch gevaar geenszins 
denkbeeldig iS en alle voorwaarden, welke een uitbreiding van 
het communisme bevorderen~ aanwezig zijn. 

Vertoont de communistische beweging hier te lande in 
·haar huldigen verschijningsvorm eén nationale tendenz, op den 

achtergrond is steeds de idee van de wereldrevolutie aanwezig 
en in verband hiermede mogen dan ook b:ui tenlands che verbin-. 
dingen en internationale methoden en strijdwijzen worden ver-
wacht. 

De draden naar het buitenland schijnen over .$INGAPORE, 
AUSTR,ALIE en NEDERLAND te lofi)pen. .Aihoewel een contact -met 
MOSKOU nog niet in directen zin is aan te wijzen en nog niet · 
het bewijs is geleverd, dat ALIMIN ih d:i.t opzicht van op
drac~ten is voorzien, zoo wijst een r.ecent hoog geëvalueerd 
bericht uit SINGAPORE er op, dat het cohtact tusschen MOSKOU 
en INDON.ESIE over laatstgenoemde stad loopt. 

' . . 

Dit bericht vindt v~rtnoedelljk bev·estiging in een aan 
boord van een te SENlARMiG llool" de marine aangehouden vaar
tuig aangetroffen br1ef van Di'• BOERHANOEDIN uit SINGAPORE 
aan den voorzitter varr de lARTAl KOMMOEN!S !NDONES'IAJ · 
SARDJONO. Gelijk bekend mag worden verondersteid., is Dr.
BOERHANOEDIN voorzitter van de communistisch georienteerde 
MALAYAN NATIONALIST PARTY te SINGAPORE en staat hij in 
nauw contact met den communist MOCHTAROEDIN 1 di:e 15 jaar in 
RUSLAND vertoefde en aldaar zijn opleiding als Moskou-agent 
ontving voor de .verdere activiteiten van dez..en·Dr. BOERHAN.OEDIN 
en zijn contacten met·Ir. SOEKARNO moge hier verwez.en worden 
naar Nefis Publicatie No. 42 d.d. 12 December 1946. · 

Dat MOSKOU met belangstelling de gebeurtenissen hier te 
lande volgt is bekend en radio MOSKOU gaf reeds het advies 
technis-che experts uit ·RUSLAND te betrekken. , 

. Ook de RUSSISCHE studentenbeweging stelt veel belang in 
de gebeurtenissen hier te lande en nog op 20 December zond· 
de INDONESISCHE studentenorganisatie SERIKAT PELADJAR-PELADJAR 
INDONESIA een danktelegram aan de studentenafdeeling van ANTI
FASCISTISCHE JONGERENBOND te MOSKOU voor diens' gelukWenschon 
voor den INDONESISCHEN strijd, 

Ten slotte meende radio-MOSK;OU ook nog haar oordeel ·te 
moeten vellen, over de wegens ·het voeren van ongeoorloofde · 
propaganda te DEN PASAR weggezonden INDONESISCHE journalisten, 
door in haar uitzending van·40 dezer di:t"te kwalificeeren als 
een inbreuk op de LHJGGA DJATI overeenkomst. · 

• Zij teekent daarbij aan, dat het de bedoÇJling der. 
NEDERLANDERS. is om JAVA en SUMATRA af te scheiden van· het 
OOSTEN van gen ARCHIPEL; terwijl juist .d:e /Verèe.nigirig zoo 
noodig is· voor den opbouw. 'De overzees èhEi gebieden hebben 
arbeidskrachten noodig v1:1.n JAVA. De financieele st·eun van 
alle eilanden is noodig voor· den opbouw, opdat de REPUBLIEK 
niet alleen zal komen te s·t:~:re:n· tep~enover het buitenland •. 

ALIMIN's redevoeringen ademen duidelijk een internatie
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na.len revolutionnairen geest en hij s,chijnt' te MOSKOU 
persona. grata te zijn, alhoewel hij zich (vermo'ede'lijk met 
voorbedachten rade) officieel buiten de politiek.houdt en 
buiten de PARTAI KOMMOENIS INDONESIA staat'. Wel ve~gezelt 
hij den voorzitter dezer partij,_ SARDJONO, op diens propa
gandà.reizen over JAVA. Laatstgenoemde partij is volgens 
haar vorigen voorzitter, Mr. MOH. JOESOEP, door :MOSKOU en 
de BRITISCHE COMMUNISTISCHE PARTIJ erkend • 

. Duidelijker zijn de verbindingen met AUSTRALIE, ~hetgeE)n 
geen verwonderingwekt, waar door de vele uit AUSTRAL IE terüg- ,." 
gekeerde INDONESIERS nauw contact is gelegd met de.AUSTRALISCH,l!; 
COMMUNISTISCHE PARTIJ. . ' 

Velen van deze gerepatrieerden ontvingen hun opleiding 
aan de MARX-school te SYD:NEY èn in het thans van MADIOEN naar 
DJOCJA overgeplaatste MA.f\X-house moet vermoedelijk een na-· 
volging van deze NlARX-school gezien worden. DH ,·MARX-house 
i.s een gezamenlijke stichting van de PARTAl KOMMOENIS INJ;>ONESIA, 
de PEMOEDA SOSIALIS INDONESIA (PESINDO) en de PARTA.I S.O.SlALIS 
INDÖNESIA. Het ls E;}en studie-centrui;U,· tevens internaá.t., waar 
twe'e-maandelijksche cursussen gegeven worden aàn ope.envolgende 
groepen studenten. 10 December is de derde cursus geopend; 
door de beide eerste cursussen zijn reeds: 400 manneli.jke en · 
vrouwelijke.. s-tudenten afgeleverd, die na een opleiding in 

. historisch mater~ialisme, politiek, economie, marxisme en een 
militaire training als propagandist uitzwermen •. 

~ij diverse gelegenheden werden toespraken gehouden door 
ALIMIN, den INDONESISCHEN premièr 'SJAHRTR, den minister van 
oorlog AMIR SJARIF'OEDDIN en de minister van Secfale Zaken 
Mevr. ULFAH SANTOSO, · . 

U.it een en ander blijktwel duidelijk, dat de conimunis
·tische tendenzen geenszins beperkt blijven tot de eigenlijke 
.communistische partij! 

De afgestudeerde cursisten vormen elders weer kernen. 
Zoo blijkt o .m; uit een recent bericht, dat door twee· 
abiturienten Vl:fn het MARX-house een opleiding van kader ter:t 
behoeve van ·~e PARTAI KOMMOENIS INDONES1A. j;e DJEMBER geopend 
is, bestaande uit :1,.35 mannelijke en vrouwelijke deelnemers. 
Behalve theorie 1-:t~ het marxisme worden ook exercities gehouden. 

Het lijdt dus geen twijfel, of aile factoren zijn aan
wezig om een snelle groei van het communisme te bevorderen. 
In dit opzicht verdienen ook de rri:ededeelingen van den · 
CHINEESCHEN journalist LI MIN, die deri Ambassad.eur LI ver.:. 
gezelde .op zijn reis door het binnenland, alle. aandacht.-· De 
heer LI MINschrijft o.m. indeSIN PO van 30 November: 

11 Na een~~t~nge periode van ondergrondsch werk beginnen de 
roode troepen ·~thans weder in verschillende groote steden te 
versehljneh~ . I!]. een militaire legeringspla.ats dicht bij het 
paleis in DJOCJA hangen niet de foto's van SOEKARNO en HATTA, 
doch groote olieverschilderijen van LENIN, STALIN en DIPO
NEGORO. Hun invloed onder de arbeiders en het gepeupel is 
wassende. 

ALIMIN staat op den achtergrond van deze activiteit. 
Zijn bewegingen zijn thans. betr_ekkelijk onopvallend. Er is 
echter geen twijfel aan, dat hij een belangrijke figuur zal 
worden in INDONESIE 11 • 
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Een en ander steint in het algemeen met de binnenkomende 
berichten'overeen. 

Ook de bekende eh geenszins onverdachte -INDONESISCHE. 
groot-industrieàÏ A .• "M. DASAAT noemt ALIMIN vertegenwoordiger 
der SOVJET UNIE,:;'diè, gesteund door buitenlandscha fondsen,. 
sovjet-propaganda maakL Dit laatste is althans zeer zeksr 
waar,, warit ALIM~N laat geen gelegenh.eid -v-oorbij gaan om· de 
SOVJET te v.erheerlijken en de daar heerschande toes.tanden ter 
navolg;tng ·aan te bev,elen~ Een en anderwordt-ook weer be
vestigd door een met C-3 geëvalueerd bericht, dat hij voorzien 
is van RUSSISCHE in:structi(ls ·en dat gengevolge van zijn pro
paganda. de GERAKAN RAKJAT INDONESIA te SQLO tot de PARTAI 
KOiviMOENIS INDONE[$IlJ. is toegetreden. 

Wat de AUSTRALii.ilGHE kameraden betreft., zoo bestaat 
tusschen deze en het Ministerie van Voorlichting, öp welk· . 
ministerie vele der uit AUSTRALIE gerèpatrieerde INDONESIERS 
tewark zijn gesteld, een geregeld~ corr~sponderitie. · Wèl op
merkelijk is, dat reeds meerdere malen bleek, dat naar dit 

· 11 departement 11 draden van .spionnage; .ondergrondsche actie E;)n 
wapensmokkel liepen. · 

, _ , Door de uit Al/,STRA~IÈ gerepatrièerden wer.d en wordt heel 
wat communistische propaganda-lectuur rnedegebracht. Uit een 
recent ondervragingsrapport blijkt, dat deze geschril'tèn ..• 
wretig gel-eflen worden. Zoo werd 0 .m. een brochure verspreid 
1 Hoe word ik communist, in vragen. en antwoorden" •. _ : 

In df3.ZE) Iqaand zijn woeierom een kl'eine )Oo' INDO~ESIERS ·. 
uit AUSTRALIE teruggekeerd,·. waaronder o'ud-DIG'OELISTEN. · Zij 
brachten een brief vart'"\.de arbe,iders uit .Q.UEENSLAND mede, 
waa~in laatstgenoemden ~~m.-beloofdeq den strijd van de 
INDONESIERS tegen· het NEDERLANDSCH imperialisme te zullen 
blijven steunen. 

·Vermeldenswaard en teekenend voor de houdingivan 
President SOEKARNO·is, dat deze de ,gerepatrieerden toesprak 
en hun opofferingsgezindheid prees. Daarbij zeide .de 
President: · 

, 11 0nze strijd ga~t hsmd in hand met den strijd van de 
arbeiders in CRIN]\., RUSLAND, AUSTRALIE, HOLLAND, ehz •·. Alleen 
geeft elke natie. daaraan zijn eigen ver;~chijningsvorm. Wij_ 
stellen ons ten doel het bElreiken van een staat, die alle 
ei:J.anden van den archipeL omvat. 

Zoo gij bij de thuiskomst in Uw kampong Uw hu:is verbrand 
vindt door denvijand of Uw gezinsleden vermoord door den 
tegenstaQder, denkt dan maar, dat. dit. een offer is, dat giJ 
gebracht hebt om de 11 kemerdekaan11 mede. te .bet·aleri11 • ' 

_· · Behalve door zijn woorden gewijd aan den strijd van den 
interhationalen: arbeider valt op, dat-de President v-an de . 
Republiek zich hier zelv.e· schuld~g maakt aan een inbreuk -op 
de bekendmaking van 4 Decemoer van dè g emengQ.e publicHeits
commissie, welke .zich t~gen· haatzaaien richtte. 

De verbindingen met de communiFJten in NEDERLA~D.liggen 
voor de hand en zullen zeker verstevigd worden door de met 
het vrachtschip 11 Weltevreden,11 naar _hier terugkeerende 300 
INDONESIERS, waaronder ee'nl:gè· PËïleende communis ten en een aan
tal ledè.n van de Vereeniging 11 Vr-:_J SPANJE11 , een. organisàtie 
met cormnunis tis eh en inslag. · 
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Waar thans ook ee.n radio-telefonische interinsulaire 
verbinding tot stand is. gebracht-, moet iri dit' opzicht ~en 
nauwere samenwerkingmet de communisten op de andere el.landen 
buiten JAVA tot de mogelijkheden gerekend worden. De JAVA 
P .K. I. leiding bij monde van haar voorzitter SARDJONO sprak 
opl2 dezer tenminste reeds met de P.K.I. leiding ·op·SUMATRA, 
waarbij ALlMIN ook in de studio te DJOCJA aanwezig was. 
SARDJONO ~cide bij dezè gelegenheid ook, dat van BORNEO en 
CELEBES goede berichtt:m doorkWamen en het verzet daar doorging· 
Uit dit gesprek bleek tevens dat op .5 Januari te DJOCJA een 
P. K. I. congres ge.houdep zal worden, waarbij tevens de SUMATRANEN 
aanwezig zullen trachten te zijn en waarvoor SARDJONO van de 
Regsering een vliegtu~g zal trachten te kri)~en. Op dit congres 
zal ook de kaderopleiding behpmdeld worden. 

Naar vermeend wordt 'ts met het bovengeschr~vene voldoende 
aangetoond, dat. hier met è.en toenemend communis tis eh gevaar· 
ernstig rekenj,ng mre t worden gehouden. Een en andèr eischt des 
te meer nauwkeurige observatie, waar tegen dit communistisch 
gevaar e~n behoorlijk tegengewicht blijkbaar ontbreekt •. De 
groote massa j,s vatbaar v:oor de communistische heilspredikingen 
en de leidende figuren in de Republiek hebben goede persoon
lijke connecties met de, connnunisten en gaa.n'voor· een zèer 
groot gedeelte me't hun leer accoord. 

Ir. SOEKARNO is door·zijn antecedenten nauw verwant met 
het communisme en_ zond in Nov,embe:r 1945 te_r gelegenheid van den 
jaardag dei• Russische revolutie nog een tel,egram aan STAL :;EN, 
waarin hij zijn bewondering uitsprak voor het RUSSISCHE stelsel 
en zijn vertrouwen uitte in de RUSSISCHE idealen. · 

De Vice-President, MOR, HATTA is steeds zeer orthodox
Marxi'st geweest en leidde de INDONESISCHE studentenvereeniging, 
de :F'ERHDIIPOENAN INDO:NESIA, in communistische banen. In 1.927 
was hij lid van de delegatie der PERHIMPOENAN INDONESTAap 
het internationale congres van de 11 Liga tegen koloniale onder
drul;rktng11 te BRUSSEL, een communistische mantelorganisatie. 
HATTA kreeg zelfs zitting in het presidium van het congres. 

Ten slotte mag het als teekenend worden beschouwd, 
dat de INDONESISCHE premier SJAHRIR op 21. December C ,H. 
CAMPBELL benoomdé tot Temporary Trade Commissioner voor de 
riapubliek in AUSTRALIE, met tot taak de verleening van hulp 
en bescherming aan de INDONESISCHE Staatsburgers, die in 
AUSTRAL IE handel drijven. . · 

Déze eerste bui tenlandscha vertegenwoordiger der r epu-. 
bliek is Secretaris van de COMMUNISTISCHE PARTIJ te SYDNEY! 

Ook andere leidende figuren in de republiek staan niet 
onwelwillend tegenover het connnunisme en het is zeker, dat 
de communisti~_èhe beweging voor de republikeinscha g~zags
ciragers geen s-ubversieve beweging is, doch ,hoogs'tèns een 
competatieve. · · 

. - ~ : . . ' 

In verband met het bovengeschrevene behoeft het dan ook 
geen verwondering te .ekken, dat vele organisaties sterke 
communistis.che tendenzen vertoonen en men kan zonder. over
drijving zeggen, dat 'het comnunisme als economisch en :Sociaal 
systeem en als wereldbeschouwing, mede dank zij de actieve 
communistische propaganda, ~teeds gr:ooter invloed uitoefent 
op het karakter en de activiteitèn van de 11 REPOEBLIK INDONESIA 11 • 
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De vrees is dan ook niet engegrondt dat de nationale 
beweging, ert <i·i.ver'se van de hierboven gesignaleerde symptomen 

·· bevestigen di~t~; stee~s-·.'r!lee'r' in 'de radicalerichting van de 
- We.reldrevolutifJ Word~t geStlJ.Wd., , 

·Bedriegen de teekenen ni~t en wordei:l hi.ertegen niet 
tijdig ma~trègelen genoci~n d~n Ls INDONESIA op weg een ge
willig werktuig te worderi van. MOSKOU ip. zijn strijd 'tegen de 
heerschande e'condmis·che' wereldorde en het bestaa·nde pólitieke 
evenwj_cht. - . · 

B. HID'I' GOIVIMUNISlVIE OP SUMATRA 

Inleiding 

De comml:mistische·activiteit op Sl1:MA'L'Rh wordt in h0ofd
_zaak geinspireerd· dool" .de propaganda va:q. MA_LAKKA -uit, of-. 
schoon er· ook verbinding _bestaat :rhet organisaties en: personen 
.op JAVA • - Het is niet wel mogelijk .in dit bes:tek eén vo:J'ledige 

. analyse te geven van de communistische, •. ~organisatie op: SUW!.TRA , 
en haar verbindingen met 'de omliggende gebieden, doch gep9ogd 
zal worden een beknopt overzicht- te geven van de 'verbindings
lijnen, waarlangs de communistische beïnvloeding op SUMATRA 
plaats vindt enwaarbij in zekeren zin kan worden onderscheiden 
tusschen de INDONESISCHE en CHINEESÇHE bevolki~gsgroepei'i~ . -
ofs oho on deze ook onderling .wel eens. in contact met elkaar 
optreden~ -

I I. Het Indones is eh communisme 

Dit_is voornamelijk georganiseerd in dePARTAI KOMMUN-IS 
,_INDONESIA {P-.K.I.),'die op SUMATRA officieel werd opgericht 
o;p 18 Novémber 1945. Zij_ wordt geleid door no.toir.e eomrnunis
tep uit .de jaren 1926 en 1927'.· Op vele plaatsen, doch vooral 
ter SUlVIATRA 1 s OOSTKUSTen SUMATRA' s WESTKUST, zijn PKio.secties 
.verre.zen. Sedert haar optreden breidde de aánhang der partij 
zich voortdurend uit. De leiding der partij' berust bij twee 
van oudsher bekènde communit'lten, t.w.· A-BDOEL XARIM M.S. aH3 
voorzitter en Mr. LOEAT SIREGAJ:l_ als vice-voorzitter. Volg~ns 
e'\'ln hoog· geëvalueerd ber~cht zouden zij hun' instructies ont
vangen_ iran den op MALAKY>A opereere:nd•en MOHA~ED' SAMIN TAIB, 
wien~ corilri1u,nist1sche activiteit op SUMATRA :reeds,date•ert 
sedert ·1932, · toÈm hij van een tweejar·igem. cursus in social_e 
,politiek uit MüS.KOU was teruggekeerd. Peze M.S. TAI:B. staat 
iri: verbinding niét den voorzitter· .der· communistisch georienteerde 
MALAYAN NATIONALlST PARTY {M~N.P.) ·te'-SINGAPORE,-'Dr. BOERHA.NOEDIN • 

. Volgens' één berieht zoud-en XARIM en SIREGAR, be-J:-ialve 
voor de reiding der P.K.I., zijn gebruikt om het Vollt~front 
dp. .SUMATRA op te bouwen,_ doc:P. hierbij moet het- Volksfront. 
worden gezien als· een ver~apte ·.cornmunistlS che beweging, 
waarin de andere. pol;i.tieke pä:ritijen zich door de P.E:.L 
lieten geörulken om een communistische 11 soc1a:le revolutie11 

op touw te zetten, hetgeen alleen op S.O.K. is gelukt". 
··,•·:~· ," 
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De P .K. I. heeft haar vertakkingen over geheel SUMATRA, 
doch daarnaast bes.taan communistisch ,georienteerde arbeiders
organisa.ties ,· die reèhtstreeks ~ ;ijn· aangesloten bij;·. dan wel 
zijdelings ·onder invloed staan \l'an communist;l..sche organisaties 
op MALAKKA. Gegevens over de getalsterkte van· de _P .K. I. staan 
nièt ter beschlkking, Een enlçel'e aanwijzing werd slècht·s 
verkregen voor de LM4PONGSCHE DISTRICTEN, waaromtrent de voor
zitter der P .K. I. te TA:fiDJONG KARANG in October 1946 meldde, 
dat de P.K.I. in de LAMPmms 20 secties, 60 subsecties,. 30 
kringen .en totaal 30.000 leden tel.de. Dit ~antal lijkt· even
wel sterk overdreven, hoewel in .ZUID.:..SUMATRA .. de P.K.I.- ·;; 
LÀlV!FONG de leid.ing schijnt to hebben ,en de áarJ.wez+gheid van de 
p .K. I. uit vele plaatsen,, ook het ko1.onisati.égebied, werd· 
gerapporteerd •. V,eel !:!Ct i vit ei. t gaat er :eçht.er -niet v,an uit, 
en bij de 11 sociale revolutie'' ve.n de ~AMPO:t-l'GS te TANDJONG .· 
KRANG op 10 September werd deze vareaniging zelfs niet. . , · 
genoemd. O.p 9 September werd.'de sterkte var1: de P.K.J;.-se·ctie 
PALEMBANG opgegeven e.;ls 763 (A2·)_. 

Op 7 No:vember 1946 ";_erd t.e FORT DE KOCK een P.K.I.
congres gehouden voor SUMATRA, tezamen met. de GERAK TANI 
(Landbouwersbonçi) .• De voorzitter verklaarde, dat.de P.K.I~ 
naast de andere partijen zal strijden·voOr verdediging van, 
de republiek tegen het Wes.tersch imperialisme. Het congres 
besloot te streven naar de oprichting ve.n Arbeidsraden, 
socialisatie van bedrijven en collectieven landbouw. 

Naast de P.K.I., die op SUNlATRA's-V'iESTKUST het meest 
actief is, treft men in genoemd g.ewest zoomede in BENKOELEN 
nog aan de· INTERNATIONAL CO.lVlMUNIST 'PARTY, d:i,e ook .wordt aan
geduid niet den naam. P .K. 'I .-NICA·, aangezien haar propagandisten 
voortdurend te kennen geven, dat er in NEDERLAND ook communis
ten bestaan. Laatstgenoemde organisatit staat eveneens in 
nauw contact metMALAKKA. 

Ten _slotte moet in dit verband nog melding worden gemaakt 
van de activiteit ter S.W.K~ van de PARTAI'KOMMUNIS INDONESIA 
LOKAL ISLAMY (P.K.I.L.I.) en haar strijdorganisatie 11 TENTARA 
SAIFOELLAH11

• Deze partij is bij verschillende gelegenheden 
door de P .K. I. o.penlijk gedisqualif'iceerd, onder meer bij 
bekendmaking van ABDOEL XARIM in de te FORT DE KOCK verschijnen
de "KEDAULATAN RAJAT" van 28 Sept. '46, waarin wordt verklaard, 
dat de P.K.I.L.I. en haar leger in geen enkel organisatorisch 
verband staan tot de .P.K.I. Dat deze partij niettemin haar 
werkzaamheden heeft voortgezet, blijkt uit een bericht, dat 
op 27 en 28 October 1946 de tweede conferentie van de P.K.I.L.I. 
voor MIDDEN-SUMATRA te FORT DE KOCK werd gehouden, terwijl 
uit het feit, dat het gebouw van het KOMITE NASION.AL te FORT 
DE KOCK d~arvoor beschikbaar werd gesteld, mag worden gecon
cli,l.deerd, dat van republikeinsche. zijde tegen haar optreden 
geen bezwaren bestaan. Intusschen worden incidenteel vijan
delijkheden gemeld tusschen deze communistische ·partij op · 
godsdienstig~n. g~_çmdslag en vertegenwoordigers van de op 
internationaal-communistische leest geschoeide P.K.I. 

III. Het Chineeach communisme ... 

De· Chineesche communistische mantelorganisatie is de 
CHINA DEMOeRATIC liEAGUE, te MEDAN officieel opgericht op 
12 Juni 1946, die via SINGAPORE nauwe contacten onderhoudt 
met het· interna tienale communismë .~· . Deze liga verkrijgt hoe 
langer hoe meer invloed en begint zich langzamerhand te ont
wikkelen tot een organisatie, die leiding geeft ae.n en be-
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moeiénis heeft met .'ver~~hii:l"e,ndiZ .Ohine'e.ache '·vak" en arbeiders" 
vere~n1gi,ngen• ·_Er-.{)

1

Gstaat, yoorts, sa.menwèrking t}isschen deze 
orgà.nisatie er;t de ÇHINESE OVE..i=\SEAS GENERAL ASSOC:IATION te 
MEDAN en'beide vereenigingeh_ hebben_conta?t met de CHINA 
DEMOGRATIG LEAGUE •t.e S.INGAP0hE• :De. CHJ;NA DEMOGRATIG LEAGUE 
gaf weer den s~oot tot de -oprichting in MEDAN, . in November 
1946; van 'de 2U TUNG ·Ko_NG LONG LIEN HUI (Algemeene Assoeiatie 

'va·n Landbouwe:i\s en 'Arbeiders), die .. de bestrijding van het'; 
kà.pitalisme in' haar banier heeft geschrev,en. · Het z;Ol.i irt- · 
dit. verband te ver voerèn ·de talrijke draden te ontwarreJ:l, 

_ die, de genoemde org13,nisat1es vErribinden :met tal· .van andere_ op 
MALAYA (.dEi MALAYAN· COMMUNIST PARTY, de MALAY DEJ.V10CR.A,TIC- LEAGUE, 

.de. FRIENDS -OF IN])ÖNESIA' SOCIETY, de GENERAL LABOUR l]NION, 
.de 'MALAY NATIONALIST. PARTY) ,c met het or.g~an de DEMOCRATIC . 
. DAI:ç,Y te MEDAN, mê t organisa,ttes. voor q_'eri wapen- e~ uni,form
smokkeJJ:landel .. tusschen M,ALftK;KA ,en SUJ.\f!ATRA •. Vo],st~an mog_e ., 
WOPden· met te vermelden·, dat. er ,ievenqige CO!ftacterl_ be,staan, 

-- ttfssche;n verschil1ende 1 Ch,i;n8ésch,ê iorganisa ties': o'p MALAKY.A ·. 
en, ~UJIIIATRA,_ speciaal s:.o.K. en il} mindê~rE) nJ.áte PALEMBANG~ en 
dat alle z·tch,als hun_ voornaamst·e dan·wel als ·een hunner . 
9-oeleinden beijveren steun te verleenen ·aan- do .. Indonesi_sc,he_ 
onaf:Q.ànkelijkheidsb~v:eging_. in den een of ,,anderen. vorm,. met 
min of me.er. dvideliJken cornmunistischen 1nslag. Van: belang 
is voorts nog te ver>rttelden, "dat .tal van jeugdorganisaties -'!!er 

. , S.O.K •. zich in Jan1fat;i 1946 ,aaneensloten tot de JEUGDFEDERATIE 
VAN DE OOS'.TKUST VAN -SUMA.TRA, welke een inte_nsieve p:Popaganda 
voert tèg·en· h~ t fascisme· J:n ENpELAND en AMERIKA, da.t op een 
derden wereldoorlog aanstuurt ,en vóór de vor'nling v:an een ,' . 
internationaal demoera ti sch. 'eenhe idsfront, ·' sarrie~ge.steld uit 
q.e u.s.s.R., lá.ndèn meteen volksri;igeerîng,·.vreaelievende . 

. elementen onder de ärbeidersma.ssa in kapitalistische landen 
en de ··volken in koloniën en séi:ni-kóloniën. · · ·.· · · 

· , H~t 'ittdringén van d.e ~p~unistische elementen ~eperk;te 
zie? eye.nwèl niet tot de Jeugdfédera.tie met haar -afdèelingen 
en de SUMATRA-afdeeling van de DEMOCRATISCHE LIGA· met haar 

__ onderafdeelingen. Ook tn de ëHUNG HUA ëHUN.G HUI .(de: Ch_:i.neesche 
. AlgemE;lene: Vèr,eenigingen) heb,bep, zij. vasten voêt w_eten te . 
knijgen • . ·Op érikE;Jle plaatBen ontstond een scheiding .tu_s_schen 
communisti'scheen niet-communistische leden in deze vereeniging. 

-Reeds. in den .aanhef werd pp~e.merkt, dat er ook samenwerking 
is gesignaleerd tus?cherCde C:l;lineesche communisten en:-communis
tische. groepèn va.n andere,, lanqaa~.d.èn:_, De 1 Mei sàmenkomst van 

. CHINEESÇHE, INDONESISCHE êrt INJ;?l:SCHE .a:pbeide.rs in .BI~DJEI 
onder leid_ing van den Voórz'ftter van dé Vereen:l.ging vah _. 
GHINEE~CHE Vakarbè.iders, is hiervan een v:ooróeeld ;:_ Een älidar 
voorpeeld is de. oprièhting te ·BINDJEr' .. van -Ei-~rl. 8.fdeel~rig va_n 
de LEMBAG_fi DEMOKRASI BARöE PEMOEDA SOEMATERA; bèstaar'lde uit 
CHINEESCHE~ INDONESISCHE en VOOR~ INDISCHE p.13moedà 1 s. Het. 
cèntràle bestuur vim de NIEUW DEMOCRATISCHE. BOND z•etèl t 'te . 

-MEDAN •. 
' .. I '· . ,·., . ·. • .. .I·'. . "t 

_Ook .in de Residentie. RIOUW, t~r SU1'1A.TRA 1 s'WEST:ltt1~T·, 
.in dE? _Resïdenj;;ie PALEMBANG .e.n iri andere ~eöiecien ·van Sl!,MATRA 
v-.:ordt onder de CHINE~ZEN commti."Q.istis·che propaganda ·gevoerd,· 
hetziJ ,door -CH-IREESCHE .v_akirereêriigingen en and.ere qrga:iiiSaties 
in de gebieden Zfllf 1 he,tzTj door middel v'ài1 gemengde· orgàn-isa-
ties va~ M-fiLA.KKi(ui t •. · · .. :: 

- . 
Voor PALEMBANG Werd dé PERKO-EMPOELAN KAOEM TANI TIONGHOA 

( P .K. T.T.), met rechtstre:e-ks·ch~.: v~rbindingen met SINGAPORE, 
steeds als de meest militante comffi~nistische agitatie genoemd, 
die samenwerkte met den Indonèsischen landbouwersbond (P.K.T.) 
en de INDONESISCHE terreu.forg~nisSJ- tie P .B.H. I. 

:z:EER' G EH ERf·.·. 
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Militaire a.ctivitei't eri infiltratie • 
In verschillende deelen van SUMATRA. doèh voornamelijk 

ter SUMATRA' s WESTKUST is militaire activiteit van communis
tischa .organisaties geconstateerd. In laat~tgenoemd gebied 
trad de TMI (TENTERA MERAH INDONESIA) offic~eel op als 
strijdorganis~tie van de P.K.I., iri BENGKALIS, PAKAN BAROE 
en DJAMBI werd eveneens een TENTERA MERAH gesignaleerd., in. 
andere'd.eelen van SUMATRA kari slechts worden gesproken van 
los van .de partij opereerende cOmniûnistische terreurbenden. 
Verschillende van deze organisaties werden ontbonden, ~och 
wisten geheel of gedeeltelijk te worden opgenomen in de T.R.I., 
h~t republikeinscha leger. · 

Na. de herordening van de verschUlende P.K.I.-groepen 
volgens de voor 11 INJ?ONESIA 11 dooi-: .. het JAVA-bestuur vastgestelde 
statuten werd op 27 J:uli te T.ll,NDJQNG KARANG de LASJKAR MERAH 
P.ICL SOEMATERA SELATAN opgericht, .bestaande uit Div •. I 
LAMPON~S en Div. II PALEMBANG, Hoot~~artier TANDJONG KARANG. 

-." 

Communistische elementen spelen een voorname rol biJ 
hét· tot standkeimen van het Vol,ksfront en bij socialistische 
blokvorming. Zoo werd ter s.w~K., gelijktijdig met het ·. · 
P.K~I.-congres te FORT DE KOCK in November '1946 een congres 
gehouden van de PARTAl SOCIALIS, waarbij besloten werd tQt 
de vor~ing. van een socialistisèh blok voor MIDDEN-SUMATRA. 
Deelnemers zijn de PARTAI SOCIA-LIS, de PESINDO, de P.K.I. 
en de P •. R. I. Gestreefd wordt naar de vorming van een 
socialistische maatschappij •. Ui.t MEDAN werd in Nov-ember jl. 
gemeld, 'dat het 'Volksfront en de communisten zich hadden 
vereenigd tot een beweging met het doel te protasteeren tegen 
de conferentie tusschen SOEKARNO en de NEDERLANDERS te 
CHERIBON• rn een vergadering van het Volksfront te TEBING~ 
TINGGI,·waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van 
fESINDO, P. N. I., P, K. I., PAR TAI SOCIALIS, IVIASJOEl\U, MOEHAMMA
DIJ AH en andere organisaties werd geconcludeerd, dat_men niet 
tevreden is over de te CHERIBON geslot~n overeenkomst en werd 
besloten tot h~t vernietig~n van-iedere strooming, zoowel . 
van binnenals van buiten, die den INDONESISCHEN ona;fhanke
lijkheidsstrijd wil tegenwerken. Ter S.VV.K. werd op 23 Mei 
door het Volksfront bekend gemaakt, dat de regsering het · 
Volksfront in alles zou steunen. Daar hier de P.K.I. in het 
Volksfront een overheerschande positie inneemt en waar het 
in de executieve van het K.N.I. de macht in hànden heeft, is 
de P.K.I. in hetbestuur ter S.W.K. de drijvende kracht. 

· Met hetrek~ing tot de hierpoven xermelde vorming van 
een socialistisch blok verdient-nog vermelding, dat de aan
gesloten partijen hebben besloten samen te werken om kader 
te vormèn voor de socialistische beweging, in ·den geest van 
het Karl Marx House te MADIOEN. De mobillisatie van de PARTAI 
SOCIALIS houdt militaire training in voor. alle socialis.tis ehe 
partijen, zoodat deze als één leger kunnen optreden onder , 
leiding van de partij,·d~e gebaseerd is op "democratisch 
centPalisme 11 , • · 

V. Reacties op. den toenemenden comrnurüs tis chen inv;Loed 
Uit het voorgaande blijkt ~~1 duidelijk, op welke on

rustbarende wijze de comnunistische leer op SUMATRA ingang 
vindt, hetzij door openlijk ()ptr.eden van communistische 
politieke partijen, hetzij ·subvers:i,ef door infiltratie van 
communisten in andere organisaties dan wel door communistisch 
georienteerde mantelorganl:saties. De voornaamste invloed 
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gaat wel uit van MALAKKA- ~ri via MALAKKA van CHINA ·(·fWNGKONG, 
SHANGHA1 en YENAN)- en RUSLAND,' döéh ·ook van AUSTRALISCHE 
c,wnmuniskis~he orjjanisaties is va"'ff't,es't''~Iê!,'' tnr=e *Z!j i\1~~t SUMATRA 
in -v~'tbind"'fng-s•t'aiût:'e ~oo W'~f~ 'fn1 cte 'te fi'DRT DE KOCK' verschijnen
de OETOESAN SmilATRA,. zo,omede in de SOELOEH MERDEKA, uitgegeven 
te PEMATANG .SIANTAR, m~lding gernaal;ct van een schrijv~:t:l van de 
AUSTRALIAN COMMUNIST PARTY ·aan· een der leiders van de :1;' ·15~;f-• 
SUMATRA~ Daarin wordt uitvoe;r>ig uiteengezet op Welk-e. wiJ-Ze 
de. A, c .P, den INDONESIS,CHEN onafhankelijkhei·dsstrijd heef_t·.:_ . 
gesteund en worden richtlijnen verstrekt. vo'or de samenwerk1ng 
tusschen de P~K.I.-secties E:ln-de A.G.P., waarvan de volgE)nde 
mogen worden geciteerd: 

l. in samenw·erk~ng met _de A,C.P. v~rsprelden van de begin~elen 
van MARX . en LENIN; . . · - . . . .. . 

2. ~p:dchten, v,an de arbkidersorga:hisatie• SARII<;AT PELAJAR IN.J?0NESI~, 
die· semi-offi-cieellid-is van het A\'l.str, Verbond van VakVereenl-
girigen; . . . . . 

3. het KOMITE INDONESIA _MERDEKA is de officieale vertegenwoordiging 
in Australie van de regeering van de RÓpubliek Irièlónesia; 

4·' als_ middelen 'om resultaten te boeken, za:l worden geb:hik ge
maakt van de INDONESIAN-AUSTRALIAN ASSOCIATION; de IN:QONESIAN. 
CLUB, PERA~TAUAN B.A.NGSA INDÖNESIA (Verr::.éniging van I:ridon.é~:ters 
in het .Bui ten~and), _FILM S,YNDJ:CAT. , ... 

'ûit 'ht;Jt bovf,:)n~taande blijkt, ,dat ook ~ar1 de· qor.tm:Unistische 
partij.:tri Australie invloed p:ttga,à.t op dt;J .ëorr:munistisèhé-be-
weglng in SUMATRA~ . . . ' -' 
. . -·. Voo:rts _is er ui teraàrd'· ~oOI1 e1 ('l.~n INDONESI$qH~ ~ls a,~n 

- CHINEE:SCHE 'zijde eenig contac:t .mêt geestvër,wanteri- bp·· JA.VA-. 
Weliswaar ~ ljn de. commu,pistis. qhe .. g:uoe:P eeringeo het qndel;'ling 
niet altijd een~ en worden ;inpidèntèel botsingendan 'Qyel af-
spl~ t_sing van_ gematigde of extreme groepseringen ·gemeld~ ·doch 
dit doet 'niet af aan de tOenemende mate w'aarln' fiElt communisme 
bij de Sum:atraansc;h~ bevolk~ng tngang vindt. D8.t'-deze ont-- -
wikkeling ook elders; niet het 'minst bij de ·republikè insche 
autoriteHen op_ Java eh .Sumatra Zelf,, 'doçh ook. i:h b'Lii tërilàndsche 
kringen met ongerustheid woi->dt ·gadegeslagen, blijkt uit ver
s.~hillencte aanwijzingeq, Volg_ens een artikel van den journalis·t 

. ·T!E'NKINS :!,n de. t.e ·SINGAPORE~ ver 'schijnende SUNDJW Tn.ms van · 
27 Octoper.l946 is het communisme over geheel SUMATRA verbreid . 

. ~ENKINS maakte iri gezeJ,s,chap van den toenmaUgen vertegei1-
woord:tgElr V!:J.n hët Mip.isterie van Defensie. voor SUMA'l'B.A, A.K. · 
GANI~ in Octobèr> èeh reis over 'SUMATRA en schreef ih dit. 
artikel,:dat de Sumatraanscha republikeinsche leiders een 

. spoedi~è overeenkoms't. met de Nederlanders wenschelijk aclftten, 
omdat . sommigen e.en ca:tastrophal!=J otnmezvraai naar ,het communisme 
v::reesde:h,. indien èr geen óvéreenkómst. tot stsnd kwam"; ... 

. . . . . - . . 

.. (Van den~elfden Dr: GANI ~erd ove:rigen.s nog in Juli' i946 
gemeld, dat h1j een 11 kettingbr>+ef 11 , uitgaande VFJ-n de_INTERNATIONA.L 
COMMUNIST .PARTY, :met als. yentru:m MOSKOU, zOu hebben doeh ·uit-
gaan. Verçter. is opgevallen; ·dat verschillende· door GANI 
óp ·suMATRA,' gehouder1 ·toespraken de 'tendenz ·hebben PHÎ3LAND als 
den hei~sts.at Çij 'L!itnemeridheid voor te: stellen). 

. ' . . ' . ·\ '-· .. . . 
• • .. ' - 'a. . : • • . •• • • 

·. ,J;)e repü]:)L,vqor;Licht:irigsdièr):st te FORT DE KOCK meldde -
d,d; 16 Octo1:5'er 1946 aan àen lVIhdster van Vo0rlichting te · 
·BATAVIA, dat de communistische partij het plan ontworpen had 
om een revolutie te ontketenèn en verzocht de speciale aan
dacht van den THnis~er van-Defé:rrste hierop te vestigen, ip. 

, verband met duideliJlCe aanwijzingen van infiltratie van de'-

ZEER GR.BEIM 



\ 

L 

ZEE:R GEHEIM -10-

p .K. I. in het leger. · - De Neger i-hoofden, dienstchefs, 
leiders van MASJOEMI, PERWARI; PESINDO en andere organisaties 
in het district PAINAN (Zuid van PADANG) gaven op 9 October 
1946 den Gouverneur van SUMATRA te ke~en, dat zij protesteerden 
tegen de benoe~ing van den Vice~Voorz~tter der P.K~I. 
(AMMOEDDIN SOETAN SHARIF) tot Boe.pati, dat zij beslist weigerden 
deze benoeming te erkennen en dat zij bij handhaving hun 
ambt zouden neerleggen. 

' ' 
Na afloop van een te TEBING TINGGI gehouden_conferentie 

van Volksfront met communisten zou, volgens een B-3 bericht 
van November 1946, een CHINEESCH communist aan een dagblad
cor:r:espo_nd·ent hebben medegedeeld, dat het doel van GANI 1 s . 
en SJARIFOEDDINi·s reis door SUMATRA was om anti-comnrun~stische 
en pro-Nederlandscha propaganda te voeren. 

Reeds in April ;1.946 had de republikeinscha Minister van 
Defensie, AMIR SJARIFOEDDIN, tijdens een rondreis over 
SUMATRA,· openliJk de machtspositie van het Volksfront en de 
handelwijze der extreme nationalistische leiders becritiseerd. 
Hij we:es op het gevaar, indien het Volksfront 11 een sta~t in 
den staat" zou vormen. Aanvankelijk leek de waarschuw1.ng 
van Ministe·r· SJARIFOEDDIN eff'e'ct te sorteeren: een aantal 
extremé leiders werd gearresteerd (doch later weer op vrije 
voeten gesteld); de activiteit van XARIM M.S. werd 'eenigszins 
gekortwiekt; de toon van het V,olksfront in verschillende 
gebieden'begon zich te matigen. Doch langzamerhand, en dezen 
k~er voorzichtiger dan middels de v66r het bezoek van - . 
SJARIFOEDDIN toegepaste methoden zooals de ter s.o.K. ont
ketende 11 soèia.le r.evolutie11 • slàa.gden de communisten erin 
vasten voet te krijgen door middel van de uitbreiding van . 
hun eigen invloedssfeer, militair ·optreden, blokvorming en 
infiltratie, o.a. in de T.R.I.. Is op Jav~& gebleken, ciE:~t 
de republikeinscha gezagsbekleeders in menig opz.icl;lt niet 
onwelwillend staan tegenover de communistische'leerstellingen 
en dat er op den duur kan blijken onvoldoende tegenwicht te 
bestaan tegèn den toenemenden communist is chen invlo,ed, teh 
aanz.ien van' SUMATRA ziet het ernaar uit, dat men het communisme 
reeds thans niet meer in de han:l heeft. De geogrä.fisèhe · 
positie van dit eilandten opzichte van MALAKKA, de invloeden 
welke via dit land van CHINA op de Chineesche gemeenschap 
van SUMATRA inwerken, dè ge:dng9 homogeniteit van de bevolking 
op dit eiland, in vergelijking met die op· JAVA, zijn evenveel 
factorend ie de politieke ontwikkeling in dit gebied z.org-
wekkend döen zijn~ . 

·. Een aanwijz~ing, dat dit gevaar ook door de republik~insche 
autoriteiten op JAVA wordt beseft en dat zij daartegen inciden
teel ook wel maatregelen willen nemen, zou k).lnnen worden ge .. 
zien in de· omstandigheid dat de beide leiders van de P.K.L · 
op SUMATRA, ABDOEL XARIM M.S. en Mr. LOEAT SIREGAR~ vclg(:}'ns 
een recent bericht ztjn benoemd tot resident teP beschi,kking 
van den Minister vän B:i,nnenlandsche Zaken en voor JAVA ·zijn 
bestemd. De vraag is evenwel, of zij deze bestemming zullen 
volgen, of een dergelijke maatregel in dit stadium nog ve_t3l 
effect zal kunnen serteeren en of' de r'epublikeins che regeering 
zal meenon zich te kunnen veroorloven in ne huidige politieke 
situatie verder te gaan dan een ~ergelijke poging om ter 
elfder ure de activiteit van de P,K.I. te remmen. 

ZEER GEHEIM 
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C. HET COMMUNISME IN DE MA-LINO ·'GEBIED:g:N . 
. ~.· .•. .: I • • 1"" .>~' • ~"" '-' .J ~ .(~ "'.~ ·,;. . 

I . 

Uit de Malino~gebieden staan alleen gegeven~ te~ .be~ · 
chikklng· omtrent ·contrrn1..nist is che a6ti vi teit ih BORNEO. ·. De~.e . 
or.dt 'geleid van :NIALAKKA en van JAVA. uit, terwijl incidente-el. 
ale infiltratie van StilVIATRA pl~a1ts vindt.· Voigens een .reçerit · 
ericht· ,zouden in: vler plaatsen in ZUID-BORNEO a.fdeelingen . 

van d1e P.K."''. zijn öpger.icht. , Ten aanzien van de extremistische 
agitatie in de Zu1derà.fdeeling, die van JAVA uit; wo:fdt geleid . 
werd het vermoeden geuit~ dat bij de recente brandstichtingen 
co:rr.munistische elEim$:ptE-m betrokken zijn, di~ in g.eorge.niseerd 
verband ·een ui tge-st::tppèld plan .afwerken • In OOST-BORNEO .. 
heeft de· ,p:K. I. afdeelihgen i:t1 BALIKPAPAN, SAMAR.INDà e;n , 
TPJtAKAN. Uit WEST-BORNEO wordt'gemeld, dat te SAMBA;3_ee:n 
geheime communistische vereen.igi~g, de 11 SABIT-MARTIL" w~rd 
ontdekt; subversieve actie ,kón door tijdig ingrijpen wordèn 
verijdeld. Ook werd in de Westerafdeeling de BINTANG TIG/l. 

I
(THHEE STARS) ··beweging gesignaleerçl, die was samengesteld 
uit -_zeer. a.ri.ti-Nederlandsc·J.e. Ch.ineesc_h_e.·en Ind. on. __ eat'sch. e. extr_' a
misten, die actie voerden tegen Japansche collaborateurs :tn 
de laa._~_::3te maanden van 1 945. Zij stond· in verbinding met de 
~ALAY rC'ölvllltTUNJ!ST . PAR' TT ·,·t·Ë!'-~!NSA-PORE, doch 4~11*\~13.~ s t,r/l •• ,tf J~. 
li3' V'(?,l1 activi tet t v.an. d..e~e beweging niets meer vernomen, n~t 

. d'ë''!ê'1~cfer's'"'V'áiî''d.~"ê"gêifJ'ïm&ifi'Ig'e·'o.·e'weging in de Residentie RIOUW 
te SINGAPORE waren gearreste~rd eri dè organisatie op 1 I)ecember 
1945 offlcfeel werd ontbonden. . 

-----------. 
' Jf,fgesloten ?1 December 194'6. 
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Vierde Marx House-cursus,(Jogjakarta,ll/1/1947). 

Op 10 dezer is in Jogjakarta een kadercursus ter op
leiding van proletarische voortrekkers geopend onder aus
piciên van het Marx-house. Het aantal cursisten bedraagt 
160 jongeren van Java en Madoera en zij zullen gedurende 
twee maanden worden gevormd. 
Sardjona van het hoofdbestuur van de P.K.I. verklaarde in 
zijn openingsrede, dat het doel van deze opleiding is een 
kader te vormen van proletarische voortrekkers teneinde de 
revolutie vlot te doen verloopen.Hij sprak de hoop uit dat 
de cursisten in de naaste toekomst een voorbeeld zullen zijn 
voor de maatschappij. 
Hier zij nog vermeld, dat het Marx-house, dat tot dusver~e 
in Madioen stond, reeds twee cursussen heeft gegeven en in 
het totaal 300 jongeren gevormd tot kaders. Sinds 10 dezer 
is het Marx-house naar Jogjakarta overgebracht. Bovengenoemde 
cursus is de derde cursus, 

~ n) Jftl 
,th.A vz) b ( ~ 

I~.C.D. I~ -ér 
Werk'0r. Vern 
~ ... ~~ l:l". ~ 
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ACe" .'(JJ~!a~ao••, op 3.~-.. :ät•ti:rrrt !tJ.SftGbl•l€efî~tlu$ (l't OJ~n~ ·~'l 
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R ussu;che-JéhVfjJk{LJ~~r~- h~~. bewijs 
MOSKOU~S HAND WR.OET OOK 

• 

l(aderschóol voor communistische 
leiders in de republiel~ _ 

CV:an onzen Haagsen ~edacteu~.) 
Zowel in Nederland alt in _het buitènland zijn er velen die ontken-. 

nen, dat de gang van ,zaken in de republiek Djokja sterk door com- · 
munistische agit9-t~ w~dt beïnvloed .. In Nederland is voorai van 
de zijde der soci~stEW- ~ bew··~. dat naar' voren werd gebracht, alS. 
oneerlijke pr. gapd' g chi . rd. De socialistische groepen in. de 
republifik w~ en s . 'te ; ~etr..ouwl?are bondgenoten in de sameh- · 
werking t e Ne rl · n Indonesië voor hèt voetlicht gebraeht. 

In het "Partij
end orgaan 

artij ÎR Rus-
J!I,Iid, schreef onlant-t.ruFH.US I. Plysbevs
ky een in dit op~l . ijzonder verhel
derend artikel, getit. 'd: "De communis
tische partij van I donesië strijdt ·voor 
de vrijheid en de onafhankelijkheid van 
baar land". In dit artikel worden posi
tieve gegevens verstrekt omtrent de 
communistische activiteit in Indië vóór, 
tijdens en vooral na de Japanse bezet
ting. 

gesteund door de socialistische partij 
werd op Java de hogere partijscbool, 
het Kad Marx-l.nstituut, opengesteld , 
voor beide partijen. Dit instituut zal ka
ders vormen "oor partijledèn en propa
gandisten. Op dit instituut ontvangen de 
studenten onderricht' in theorie en be
studeren zij de k18.ssieke werken yan 
het Marxisme-Leninisme. In 1947 stu
deerden 75 personen af, iii verkregen 
leidende functies in de communistische 
en socialistische partijen. In alle proVin
ciale organisaties bestaat een netwerk 
van stoomc~rsussen voor partijleden. 
Deze cursussen. worden gevolgd door 
communisten, te zamen met socialisten, 
leden van de arbeiderspartij en van de · 
socialistische jeugdbeweging. ' 

Het Russische parti)blad begint mèt 
er op te 'wijzen, dat de communistische 
partij van Indonesië in alle phasen den 
'anti-kolonialen strijd heeft geleid en ge
org<J.niseerd en dat deze, partij de vitale 
belangen vari het Indonesische :volk met 
kracht heeft verdedigd. Uitvoerig wordt 
de vooroorlogse ondergronds~ áctiviteit 
van de communis'ten geschetst. 

Plyshevsky vertelt dan in zijn zeer 
uitvoerig relaas, dat in Mei 1946 alle 

·partijen en organisaties in Indië een 
front vormden: de nationale f011centra
tie. De 0leider van de communistische 
partij, Sardjono, werd gekozen als pre
sident van de nationale concentratie. 
Binnen .de..,nationate concentratie werd 
\het z.g. socialiltische blok, de Sajap 
Kiri gevormd, dat communisten, socia
listen, arbeidersorganisaties en socialis
tische jeugdorganisaties bijeenbracht. · 

Met het doel de ideeën van het Mar- i 

xisme-Lenim_sme onder de massa'! te ; 
verbreiden, organiseerden de_ democra
t.ische partijen de uitgave van de wer
ken van Lenin en Stalin. De werken 
van Stalin: ,.De vraagstukken van het 
Leninisme" en "Over deli groten patrlot
tischen oorlog van de Sowjet-Unie" von
den veel aftrek. Niettegenstaande het · 
feit. dat de oplage van de Marxistisç:h
Leninistische literatuur vergroot is, is 
deze nog ontoereikend in verhouding tot 
de vraag". 

Zuivering 
, Al deze piutijen en organisaties van het 

socialistische blpk zijn organisatorisch 
onafhank.elijk. Maar aangezien haar pro
grams gelijke doeleinden bezitten - den 
·opbouw van een klassenloze socialisti
sche gemeenschap - en omdat de par
tijen van dit blok geen,vérschil van tac" 
tiek heblben ten aanzien van de strijd
methoden om dÎt doel te bereU~en, zijn 
deze parbijen nau~ verbonden door mid-

. del van contact-commissies. 
In Juli 1947 werden de éommuni~>ten 

1n het nieuwe Republikeinse k'abinet 
gehaald. Een federatie van Indonesische 
vakverenigingen werd geschapen, Qnge
veer 3.500.0ó{) leden tellende. 

.Deze federatie staat on-der de id~olo
glsche en politieke beïnvloeding van de 
communistische partij. 

Karl ·Marx-institu'ut 
Het .beste bewijs van het feit. dat ook 

in I/1donesië de hand van Mo~kou baar 
destru.ctieve werk verricht, is echter wel 
de ,volgende passage in het artikel van 
Plysbevsky: . 

"De demooratische partijen verrichten 
intensieven · arbei(J ten einde Republi
k~inse kaclers te vormen 'en hun gelede
ren te· versterken. Op initiatief van de 
Indonesische communlstis<!he partij en 

Plyshevsky deelt verder mede, dat de 
zuiveringscommissie, in 1946 gevormd 
door het centraal.comité.van de commu-

1 

nisti,sche · ps,rtij, de partij gedurende de : 
laatste anderlfalf jaar heeft gezuiverd . 
van .,misdadige, twijfelachtige en Q.nge
wenste elementen".' Hierdoor werd de 
communistische partij aanzienlijk ster
ker en vergrootte zij haar invloed op de 
massa der bevolking . 

De groei van de communistische par
tij moge ~oorts blijken uit de volgende 
feiten: de grote Herindopartij (Indone
sische beweging)>, die 250.000 leden telt, 
nam het .beslutt zich allJI. te sluiten bij 
de communistische partij. Ook de partij 
Rakjat :i:ndonesia, 200.000 leden tellende, 
nam eenzelfde besluit. 

Uit deze Russische publicatie 
blijkt dus ten duidelijkste, dat de. 
huidige regeringscoalitie in Ne-; 
derland nu reeds jarenlang in 
haar . Indische politiek een grote 
plaats heef( ingeruimd aan de 
~atellieten · va.U Moskou en dat elk 
onderhandelen met de republiek . 
Djokja een dodelijk •gevaar ople- f 
v.ért voor Indië en Nederlànd. 

I 

I 

IN·,INDit 
• 

A.C.D, I 
Werkqr. Vern ~ 
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In'' de republikeinse pers wordt voortdurend propaganda ge'I11JLakt voor het 
communisme. Het blad ;,PI!!rdjoangam, Rakjat" gaf op i Mei 194~ een speciaal 
numm.er uit, dq,t opende met de portretten van Marx en Engels en daartussen 

het Sovjet-embleem, sikkel en hamer • 

.. 

\ 

• 



\ 

CXY~ ~--'· ~~~ --~4: ~~C-~ ~A;_y~ ~~ 

~ ~ // ~ y~/· Z'~ ~~- <"~ 
~ ~/~~7~~ ~~ .. h//y~· 

~ ;;------- P'~~· 
d / ...vi'J 
~~~ (./\./~.--z----

~=-'~_7~ 

~..-/~~ 
/~~ 

..(/ - ,. \ 

( ,' 

\ 
\ 

~L~~
ff 

~/ 

~ 

<:· 
··='·" 



/ 

(f ~,.::J '. 
f 

- :5 NOV 1946 
Arohief No. 770/Xk6 ZEER GEHEIM 113atavia, 5 November 1946 • 

WOP SEORE~ I, 

Nederlandscha Classificatie 

British Classification 

. I 

ZEER GEHEIM~ 

TOP SECRET .. 

In de "NEFIS Publicatie's" worden die artikelen opgenomen, 
welker inhoud slechts van belang is voor een kleine lezers
groep. 
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 isG 

Exemplaar No • • • • Q 3.3 • • 

Directeur NEFIS, 
: .,-

i i . , .. ri ;..__..--· 
~:: ( i. '· ·.~.~~,----#r- --

.. --·-
L.N.H. JUNGSCHLAGER, 
Kapitei.n Luit.ter Zee KMR, 



ZEER GEHEIM 

.~IaTfiiBUTIELI~ST NEFIS PUBLIC.ATlE No. 38 .. 

Minister o ... G:. , Den Haag 
Voorzitter Commissie Generaal 
Lt .• Gouverneur-Generaal, Batavia 
Pol.Adv. Lt .• G.G .. 
B,.D,.z,.. Den Haag (Persoonlijk) 
Commandant Zeemacht (0) 
Commandant Leger (N.O,I.) 

. Dir_. B.B .. 
Procureur Generaal 
Consul Generaal Singapore 

" " Saigon 
c_"n.s. 
Comm.. Ind.. Zaken (MINOG) 
Mr. Druce 
B.L.S. 
N.L.O~ 26 Ind. Div. 
Ned.Ind. Verb. Off. A.L.F. Sumatra 
Cdt .• y ... Brigade 
Cdt~ U-Brigade 
· Terr .• Troepenoommandant SUMATRA · 
0 !I 0" AMACAB, Me dan 
C,O!t " Padang 
C!tQ, " Palembang 
O,O; " Sabang 
Res, Bangka/Bi1liton 
Res. Riouw 

--NEFIS-Officier, CIZMINOG 
NEFIS-Buitenkantoor, MEDAN 

" 11 SING.APO RE 
" " PADANG 
u " PALEMBANG 
" n BANGKA/BILLITON 

Directeur NEFIS 
Sectie I-1 

" I-4 
" I-5 

Afdeeling rr, 
" III; 
" IV; 
" v· ' " VI, 

Seo:r:etariaat 

Copie No, Aantal Copo __ 

1.:.2 
3 

4-5 
6 

7-8 
9-10 

11 ... 12 
13 
14 
15 
16 
17 

-18~ 1 

lg 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26-27 
28 
29 
30 
31 
32 

33-34 
35 ... 36 

37 
38 
39 

40-41 
42 

43-54 
55 
56 
5? 
58 
59 
60 
61 
62 

2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
l 
l 
1 
1 
1 ., 
~ 

1 
1 
1 
1 
1 
·l 
1 
2 
1 
l 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
l 
2 
l 

12 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 



•I 

I } ,,- ---'·,_ ... 
ZEER GEHEIM··. . ··-'-

'•-i-: 
1. ,.\ 

Hetg~ep over de, LASJKAB. MERAH op SUMATRA bekençi ·is,' wot.!it 
o:an het siot. behandeld. · . - . . 

o:mtoeri.d werd de o:c.t;;i..vite;i..ton der P.:K.):. op S.UMATRA te moeten 
igl}a;leqri:m .da§tr. hÇl_~r propngonda-voering ·er geb,eel op .is ·go
.1c}'it~ dm hij vqoro~ do ondcrho.n_dqlingE;l_n met de _ijol1o.nders · 
o doen mislukken. Indien do republikeinen al tot een c~mpro
is' _nte.t -de <Neder andsche rogeering gerq.J,wn, za:l gerekend moeten 

worden op een heftige reactie van extreme ~ijde '- temeer, daar 
zij de jeugd do;rmo.'c;:;_.:1,lt haar rev_olutiOnnaire ideeën heeft ge
_infect~er_cl,, d.at het óoi-f- vee~ de rcpu,blik~:Ln:sche 11 regeeri:n,g 11 

.. 

- mQ.e+li.J).c :i~::en zal ,zijn, die weer ty 'gf,lw~nnen "!:l-·an. eer georden-
de .. .,sattieni.~~+?g·~·. - . ·.. _ ' . . _ . ·· . . · · .. 

[ 

. ; ·. · ·6riiandscbe èoin!!luni~tis~-he beinvloedin · via de Chinee-
- sche .. e6rnm11ii step op MA A · is niet te on e-rsc @.-. ten. 

'-- - !-~~-- -r?;---~- ~~ ... -- !_ .. ~-.: ._-= ~~-~Aj~;~-~---~-l, :. --. _-:· .. _. .- _. . ,. -. 

Q 
. Dat :çle.iextremeil ,hun E>.Gt:tvitelten ori,der' anderé y.lag zul-len 

,çor_tze_,:t-~e.n, I)lOg.,E;. .P~iJ .. l~_en ~1.i·t e. en. p.e. trou. w. __ ba~r. t:e a.chtep·. ·-b._e_ .ri .. cht an :.~J;t.;,·-.s,cpts~~:~"'Ü'.::JL, ,he~welk ve,:o:noldt, dat vele. 'J;.;ls1•I. • '· 
TEJ.Il1E,TIA'''t~.'a.® ']a~.c·~~m._2"1'·A) · e_clda,ten 'tE)' 'YORT .DE KOÇK; zij11 opgé-. 
·onH;)~·~_;;it~i~~::~-·~~~--~:·:.i. · . · • : :_ " · · ·. , . .· : ·. ·. 
. ~~tt· &h,ct~~è' :a·a_n~ij zirtg. da8.rtoe ·is vervat in h~t :ond~rvo],~ 

· ,:::-snde· telogrffil:J,:và,n de ~0qrJ.,icht-~."lgcdienst te FORJ' DE KOCK aan 
den: ~fini.st.er van_ :voorlichting te Bato.v:ia: . . . _ . 

• -·"De communistt~.che- partij hoe.ft het plan ontwerpen om- ee)n 
. revolutie te öntkotenen. Ver-zoeke het. làat'ste door té .. ge:..;, 
lven. aan _mi?.·. :_van_. Def'cnsio~ Lv.r;:~ du.id-~li~ke aariwijz1:i1g~~ 
Jinflltratle -P:.K·:~-· in het leger • . : , _ . . . -- _ 

Q:· .. . -, __ ' ... __ "~ ·. . '-",'-'..L.~- 8J~ I. _j e.p._opäganda 
delegat-ie van de l'rid0l;lcsJschê regeering naar SUMATRA) 1 çl:l,.e' in 
'Oct~ber ·19~ van JAVA '!.Ortrók, telde· éeri niet gqring aantal 
coi11Illu~i,~~on,. die :ui tvo_erigé instr1,1cti,e.s en communistisch. prc
pagand,amat_eriaa)- ,mE3t z-ich voerden. Ook h~dden zi:j u·it,ge;we.rkt;e 
p.'l-a~P~I'l;'·b1J. d,.zicih-':voor g.~ _oprichting. VtJ.n een LASJKA:El tlERJ.tH, (bet 

oode·· Leger)~. :Op ~SUVIl'~TRA~- -·: ·· •. . · .. _ _, .. ~ t · _ 
-.. · .. -~~~~~-~- :--?~\ "-' .. --~ 3 ' .l ~; ."..r, : ! . '· :_ ··, .~. ·-::.-~_-_::··-! ... -.. .' . 

. :. - T~~~:~m1~~A~_U~$!~1I~ ?i]{: op_· ~e. _9ost~$t_.~;v.~·rsrtMJ~TM s_bl,e'~ 
deze ·Cyltlit•a1n:J.,s__~~sche ·propàgtl<?\~~7" -~ ·.ng: ooge.ï?l:Jl~~it?~~JW' :Çt,al:l en:,:~· 
~re ze~~ (_)p _vo:le plaatsen P .1\.. I~ -sr>che·s •: I;le n~GüW: ~pgerichte _. 
pa~tr~~A'-~·.:~ .. e~~ ~·~- ~19-l'J,.J?.r>.~~jj:'j®·~~~~-~~:• · 
lj~ . .l.tg,~R:r~no- ,·.,Zih _. d1.e u1.t hEft gc,èO:e, ~omrn:u.J1i?tiscn,e· hmlt ,fz.e· 
sneden· ziJB~iJVen ;niet· met de han.den ;m ·don schoqt; zi ttQn.~., .. 

1' 
aldus dèze ·Qpröep. Vc~or;i:rs ~maaktè ?;ij iJi .beslcten k;r~rtg .be. kehd/ 
dat de grond_slagen der P .h .. I. nc'g steeds dezelfde wàren. 

~: .... - •·. • . . _'.. - • -- • • . . : • : •• -~- t .. :1' 1"-:. ..-<:.:.:.': 
, NOOT 1:) l Zie v~w.,b •. ABDOEL :x;t~HIM, signAJ.ement STJ:Y..ti.'J;'~J,(;I~lr,o3,,5;:> )!--

NEF'IS. t.G-6/27735/G - 20-l~"'. )~ 6. . . . '· -~ H :~ ' . · . 
~ . 'J 1> ... G ~): oe 

: 
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... Reeda··etnde 1945: worë.en.'-conta~t;m·-ge.J.e..g__d met <'l.e M.C.P. 
'-Jij (Mi.;..LJ,..YAN COMMUN1ST PARTY}. Voorn.aristáande co~is.che 
~leidèrs :d,o.zèr.partij kwari'en vin T~IDJOHG Bii,L~ SUM.ti.TR~ bin-

nen. · 
• ~. : . i:\ I 

-~ Juist'o~s~z:eeks dez~n t~jd (eind '45) begon TAN MALAKÁ 
~ op JAVA z_ich ~e ·r9è~en~· Pé vercnnerste;n~ng,. dat hij od~ 

et centrum. vc:rmt van de extreme agi t~t:te ·op SUM4TJ;{J'~ ):iJkt· 
. niet té gewaagd.·. Z,ocal.;:s bekencl, coo:t'dinèerde hi nie:d'to Jah •. 
· ~Q... . .9P~.~AYA...9:~ .. :..9!!5f~Jn:"~äU:~ID~Utt..~.: .. rt;J2P-~èr!P-

G6n· :n~:'à~~~~~~o1~fil~.~~~,?.~~tr~Bht~~!.~~~fit~~=:~ 
· - iekên· tijd .aJ..le· .pa-rtijen zich zouden vareenigen tot een· 

groot natlonaf:!,l volksfront met een gemeensTëhapp·&l-1-jk_mini-
. mumprogram .t.ot uitgangspunt. H(:Qwel niet in die mate als cp 

JAVJ.1., zi~n: wij begin 1946 op. S'QMA.TRA hetzelfd.e .. beeld': . . 

·~·. · • · · . Het·. onweerstaanbaar naar vore:t:l treden. van }+e,1f t ex~re~m 
nationalism~, waarbij de P.K.I. dé'leidine neemt, het·t,,t 
stand. komen: van. vclksfron<!fen.,, eerst rEigicnaal omstree~s me
diö "Februari 1946, later- een overkappende volksfrontnt:gani-

·. satie vo.c.!r' g!3heel. SUMI,TRA. Zeeals ~N ~W op JiWL~. is · · 
~~0& XARIM o~ .~Y~~e centrale î'Ïguur; die v!à. de P. K. T ! ~n amB±'êflef%1 v'tor z;v ·gouverneursambt'' traçhtte te verwer-
koltjkon. · · 

.· Op initiatief· van hot KOMITE N;ASIONAL IND.ONESIA - DAE
RfJI~ van s. 0. K.· (waarin de extreom-hationalisteri de leiding · 

' ,hadden} kwam. op 2 Februari 1946 te P.EMATANG SIANTAR de ·coor·· 
:~ dinatie van de pol';l.tieke, economische s9c.tale en, religi~euzc 

·· ~ f vnreenigingen tot oen Volksfront tc.t starid. · 

Ter S,W. K •. , n~~ hot resic"..entieele K~·N. I. op 23 Maart 
daartoe oveneens het initiatief. Niet uitgesloten is het·, .. ck. 
'1\BDOEL Xl.RIM·M•S· daarttJe den stoot gaf: Immers omstreeks 
'dezen tijd .. to1,lrneerde;.h~j_ met 11~ü~YS?,r~ .. '~ .... UJ)Ja~AN in deze 
res1den~i3 · en::.va·~, ook bl.j de opr~~svergadering te FORT 
DE KOCK aanwezig.: · · · ' · · · · 

Te PALEMKlNG vie.l begin Febr. eveneens een toenemende 

J
commun'istische activi te1 t te consta. te eren; die· zich v-oort
zette in de maand .Maart, toen de. oprichting van een afdee-

r
lirig van de P.K.I. te Pi~LEMBANG werd gemeld. ·Op· den 2lsten 
Juli 1946 werd de sectie P.ll.LEMBi.,UG van de P.K.I. cfficieel 
geinstalleerd al~ onderdeel der P.K.I.· SUMATRA door een 
vertegenwoordiger uit Tl1,NDJOENG KL~RANG. 

Het bestuur bestÇJ.at .uit den Bi.TAKKER HOETil.GiU,OEN(} en 
andere tc·t heden noli t:l.ek onbekenden: De aandacht wordt 
or op govestigd, dat de officieel·e op·r:1.chtingsvergader1ng 
pl.aats had in hót Gebouw van è.e P.K~T.T. (de Chineesche 
landbouwer!=J'bond). · · 

. De P~K-.1. is in Zuid SUMATRJ~ opgenomen in hcrt B.I\DAN 
. ,KONGnES l • .ND{~,Lt.,S S.ELI~f'.t.~N, Gevormd mecl~o .·Juli. Door de leid .. ir. 

;"' van dit conGres werd o'en handleiding !jepubl,icee.rd vo·or het 
voeren van ·den gue,rilla-strijd doqr de TENTAHA MERAH. 

. Hoewi t~ Pl\.LE1'IBI;G reeds cp,:d~n. 25~t~n·F~bruar'i het· 
Volksfront werd·. opgericht, bleek in: deze residentie. van de 
we·rkzaamheid hi.ervan overigens weinig. Het is evenmin zeke:: 
cf de P. K. I. 1n· d.i t V elksfront la opgenomen. . 

-~· . Het bleek, dat te PALEMBANG, evenals het ter S.O.K. ·ho~ 
>-:" geval was, communisti,sche· propagandisten uit MALA.KK:,(l. ·binnpn-
, kwamen. . . . 

Dat de P~K.I. v0oral in de residenties S.W.K. en de 
Oo8tkust ven SUMATRA wort,el schoot, vond niet het minst 

•· ..:- ZEBR GEBEit.: 
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haar ~crz.aak in: ç_l.e scsiale u~F·'U""'=· en uen ui termate slechten 
econonüschcn toe,:>tant!. in cî.~izc -~·e:sl.~3nties. De P.K.I.-leiders 

. zijn er -df1n ook r;ohccl op 1.-.:i+, ~'ct\; l':sgobr.oken sentimenten voor 
d.e verwezcnlijl.d.~:r:-lfFVari hL\!1. ·eir:Olj :lcqlstellingeri aan te· w~nden: 

?t .... vest;ige .. n; van ee~-:1. I.hd:one~ik.""h~ · r·.·epub.l iek ?.P· éo~unistisèhen 
:P!ldsla511 \of zulks al cf m .. et :en sanunwerking met de tegen-:-

}?1;dige ''~egeerinG" zal gosehioçl.cm wo:r~lt .n~ot uitgesproken} .• 
. . .. ~:: ! . ~ . : ·.. -.. ·. · .. · ... ,. . . . . ; .. ~-· . · .. ~- j' .. :· ~. :r . 

ft 'Niet t~_-vorbazen:valt het::duarun •. CJ.a·t d€f ·p,K.I.:;;zièh:ge-
.,...makkelijk .lieert met b_!:rî'm.i~~~!igi~i~:áH:m~ r~n .-.ve:ffin.two.èitûel~jk 

Çmoet werden geacht voor .ffe:e pln.a-csoll·JK tWleven van de terreur-
activit·eit. · ----

u
e~zen zij. op het voltjerlde: · · 
e te.rréurbGpd.e ·van ~r.ADEN' .. ,MliNG.OE~r;.t·o· HIL. EYIBANG: de P.B.H:I. 
PARTAI. BüEHOEli Hi~RI.P.N' INDONF.SIA ;· 1onderhiold nauwe r~laties 
:èt de PoK.I.· en met· d3 l/LtS~"OL1viL Ter SUM.:l.TRA 1 s Westkust wordt . . '.' ... ~~--.~·~·····--... "':'~ . .. . -

de terr~ur:. geyo~rd docr. haar <?igen stri~·Jc.:eganisa~ie, de T.M.I.-
(TENTEHA MEl\J\H- INDONEST I\)., Mr:?rP2Nt:> .. arc1ir; is he.L, dát iri deze 
resiqentTé~.o'e P"K,Ic·.zolf wuinlc'· von:-het··rcotlicht treedt, 

f
wellicht. èmc~~tt het \~'r· rd 11 connr.ur1ist" in'· de overwegei?.d godsdien-

sti···f§e. ME~iJAN.~K~~J;5i!.~T_w>e: u:.tij:l een _ë!le. ch:t~.'· k.~.ank heeft •. Haar , posJ.t_i~ .ln her; VcJ.Jcöfr· .. ·nt acht8J~ la v:c·lc~C(nne waarbcrg, dat 
/ .haar invloed er n:i.r.:Jt mîndér docr is,, I.! i t · v('·lksfront spoorde 

~~?..n.tot den grofsten ':errGur en oritkcter~d.e ·eer. tegen de Hol-
1à.ndeá•s .. gerichtte ha[Lt en .. lastercumpa.r;n0, : ' · .. . 

' ' . . . . ·. _;· . . ..... 

: . ... .Tër. SUMATHA.; S 002TK'J8~ waren de o.xt.reme elë.niènten veriint
woo~d'elijk,:. vor·r hc,,t'' or:tko ·::- ene:h ,/,Jri 'r(e. !fs'o'c:ral.e tev'olu tie 11 ·b'e·"· 
giri !Yia.ar·t l9L.6 ,. waarbij alle zetf:JEis tuUrders; beschuldigd 
NICÀ~I:l:\'Il'!Pathieen te. koesteren; Wce~d·:n· c:ee·lilT;ineerdo To:e.n: deze 
gebeurtenis.ê?en zic~1 a.f2peolel.o:: t.~~L!-'i~:bçer-cle :ABDOE~ Xf\,niM l/1-.S. 
o~.~r.SUMAl'l'l:A;•,élr,:~h ÈlJf.z:l.jD t.n::•r;i}2~ .. n.r·q, ?.at_hij en den toen
mti.l~gen. w:pd~ -~'gr;uvern.'JUl'~~_~ 7G.Y.l SUA.U~T~\;·~.,., Dr. lV;" · AMIR deze "re-
vol,ütie" ho.dden vpo;:::börc~_::'L . 

' . . .. - . 

. . . De rept<.btike~in1:.H~h'3: 1'min:1.s ;:;or;: v.~•.n dé;fensiè, Mv • .i\Mlif 
SJAirr;FOEDDIN bocri tis.Jcr.:lc tij clcrs zijn b.e zoek aan, SU:N\!;TR.i\. 
(medio April) cponli jlt. d'S mn.cbtElr'os~- tie van ;~~·,3t volksfront op 
SUMATtL\ en é-1e handelwi i zo é1or ox·cr::nY3 nationalis.tische leiders • 

. Hij.:wees cp het.:govilar; J.ndian. hit vc!lksfró:pt ."een s~aat in 
~ee~ ,staat." vor.rriël.e, · :Blj -Z.ïjti bezt'.::-1-~ ·ap:n MEDAN, 'wye,;r:d. X{.RJ:M ntet. 

: ~toeg~staan .een spee:.;h ·iJti h::;t· c.pe::::ibab.1r .E;\'f te stek~n.--:.Aanvanke
lj~li1Jk' 'sch'óen' de-ze r~.Ol;r Cle re·~>UbJ..ilr<n~~}he ielél,ing; '(bl-ijltbaar 
·ï bedU:eht vocr~he·-'u .::;evaar, dat -'t-; extri=l::1en de leiding' geheel in 
~ ';eigen hand,e:t;J. zour.~en nemeY.l)' ui tgvoefe!lc:e ,p!'.ess.ie -effect te sortc ·-
!.'ren: ·~ · 

·-·~...... Ç\ ' 1\ .• 

,, r '. 

Ter SUMATRA; 2. WESTKUST. W<3r:èten o:p 25.l'q~r.ii_)946. 6 volks-
front-lei,de:ços g~arres"'::.eenl als g.:.vc>:ig Y0-.'1. den 'invL)e.ël. van · 
SJi.fi.lFOEJ)LliN 1 s bez.ce-;,:, To1~ Ocs'tkust van ''SUlVIATHl.. arr.esteerde : ';' 
men op 25 'Á:Pril. de. ccm:7TtJ_rii:sb JOENO'E~ NASQE1~.:(oN; .Aié ,:te· P,EMA:,. 
TANG SIAN'tl~R eer1 extre0m nàtiynal:)..stischt:in :raad had 'gevc,rmd •. ).·
Op de· bestuursconferenti~s, die• vnn 17 - 2'0 April ·te FORT: ·DE- -
KOCK w5erd.èn ge.hc·uden verh:l&à~'do ·heL 'v'olksfràn't( SÜNi4,~RA): \ )::-·, ,_ 
gel't,iP. door .SJüiWONO SOETAHDJü, è.-êip0;Li tJ,ek Yail·.-~~1'JiRIR te:· ·s,tet> 

. nen; e~~achter.~e,.rcgsering te''s:tB.~;>i.:,_ ...... _J. ~~: .•• ~:;.:.: ·~ •· .:·~· ·.···:· 

I
, De' dor:r. "minii.stoJ.'n S.J .. .:.Fi.IFOE'JIT''{ nr·bd.ig i:!;é:aèht~:zuiverir.: ; 
werd ter. WEST~ms-:;r .k:·'Jchtdadig ar,i'.i.guva~, ''zi .f :hét .niet op de· wiJ
ze, die de "~inistsr" bedco:do. In d~~e~~aaident~e is in wa~ên 
het Vo,~.1csfr•~nt '1do re~oprine·' ~-. Ç':J_ 2,?.:1'1Iè:t'.~~verd c'lD., b.ekend e;.enisàkt 

~ n. b. do.ox• het Vclkst'Ton'c d.J.t . .;:::·[ ·r:;;;:èérir1P' het volksfront in·.·:, .. :.: } ' --- :~ . ;' .. ,.._:._...._, ___ ~~-·. ""' .... ,~...:..-...... ~- . 

\alles. zou s~g2:Jd1_gQ. Duo.:r h;i.cr .q:o P.)-;:.L :jq. het··Vc:J,.ltsfron::;• &?en.Jj. • 
~~overheerschcn(..\c;; posltic 1nncor:i.·,; url ·v.rÇ,o.r .het "in [Ç!.e. e;x:ecut<i.:;"Q'V;~' ~,._, 

/
', van .~pt K.N •:I .:. p.e ·.1JW,:cht: ~!in h-:tmlon hee,ft, is de. L.K:.J~ ~de:.-d.roj-
,: vende kracht in. he:t ·bo:::.t'tnJ·r.·tc.J:r' STJMA'l~1u·~.':s V'lEST,IJJS'lJ"' '·>i''~'>--;'~ (' ,-'1 
0 ' 0 ' 0 0 -· 0 ': *' A 0 

?T.. . .. . . 

NOOT:.-~! DÖ- öv·-:~:'t(c..ppings~c•:::-gani~."~tie van het Volli:sf:ront GjJMATh!' 
wordt, aangeduid m~t den 'nä:arn; i'F\JE'T.JOEK FIMfiNAN PEHSA:TOL
ii.N FEIJ:.<T:JEAUGi\N SOE1.1liTÏ11~11 (afk:.n~L?; I' ,r .F ,F .So), 

. ZEEH GEHEHI 
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Toeri 'dë --"resident" DJAMIL begin Juni te MEDAN verklaarde (hij 
was 17 Mei door de I'. K.I. gearresteerd en op 22 Mei weer 
vrijgelaten)~ dat hij zeer tevreden was ov~r zijn positie in 
de resident~e en dat het Volksfront stevig achter hem .stond, 
dan mag dit _zeer wel als juist worden aangeno~en, WEmneer men 
al thans niet vergeet, dat 11 r.esident" DJ.A.MIL eerst was gaan 
staan op de plaats, die het Volksfront hem_ had aangewezen. 

Ter SUMATRA' S OOSTKUST viel ná het bezoek van AMIR 
SJARIFOEDDIN weinig meer in het openbaar te merkEfn ván de 
activiteiten van den extremen P.K.I.-leider ABDOEL XAillM M.S. ~ 
hetzelfde kangezegd worden van de P.K.I. X.t\RIM liet zich 
ZE;ll:t;s gematigd uit. In het openbaar keurde hij _het "kidnap": 
sys'teem" af. In hoeverre s;Ut strookt met zijn eigen ·ware ge
voelens is Çte -vraag. Op den 'lOden Mei trad XARIM op .als .voor-

i zttter vari de in de F(ers.ato~an,) S(erikat) BPeroeh) I(ndone
sia) getransformeerde )'{~'rtai): B(oe·roeh) I(ndonesia) .• .Men kan. 
er zeker van zijn, dat met X'AHIM het radicale element in de 
vakbeweging op SUMATRA is geintroduceerd.. _ . 

. Ook het Volksfront s. O.K. sloeg een. gematigder toon aan, 
zooals blijkt uit de op 15 Mei te PEMATANG SI~AR aangenomen 
resolutie: · 
''Vertrouwen in SOETAN SJAHRIR, zoolang deze den .. eisch v~ 
100% MERDEKA handhaaft 11 

•. Dat ter.SUMATRA'S OOSTKUST dit 
Volksf. remt in de pract;ijk e~n gematig. de poli'tie_. k zal· gaan voe
ren i_s niet te .. verwac_hten .• Het kondigde reed~ -aan de maat
_chappij van "provocateurs" te zullen zuiveren;. . 

_· Onmiskenbaar zi:jn se.det>t . de cap i tul a tie van J:A,P AN commg_
~ I, st1-sche invloeden uit het bui tenland op SUMAT~A. werkzaam. 

:i1 r.i'1) het bijzonder zij hierbij gewezen op de Chineesche comrnu~_ 

~ f
..ytY v 11 i nistische mantel-or6anisatie, de CHINESE DEMOCRATie LEAGUE 

o/f. • (MING CHOE TONG MIN), die via SINGAFORE+hauwe contacten met 
.k JY het internat!t~nale communisme onderhoudt. (vide NEFIS publi-
~ catie No.23)]VDeze DEMOCRATie LEAGUE_(officieel op 12 Juni te 

t~ MEDAN opgericht.) draagt een gevaarliJk subversief. karakter· in 
"{ ~i eh. De beinvloeding .van den overwal speelt een voorria.me rol, 

11
)',\;1 :: :~);_n het openbaar tracht de partij haar ware bedoelingen te ca-

,_tf· , moufleeren door zich als gematigd aan te dienen• . . • · ·· 
... 1.1 '\ \. ~"-"""' ..- - 1 Vanzelfsprekend staat zij sympathiek tegenover het Indonesi-, 

sche· MEIIDEKA-ideaal, niet uit opportunisme. maar uit overtui.;. 
· ~ing. De kracht der beweGing zal ongetwijfeld afhangen van ·de 
· kansen, .die de internationale communistische propaganda kr.i-jgt 
' -ezegebieden bin,nen te dringen en zal nauw samenhangen met 

de ~itie.ke ontwi_kkeling in CHINA en het herstel v.an d·e eco~ 
nqmie in NED. INDIE. . . · ··. · 

:, . D~ onzekere tqestanci der Chinaazen zal niet vreemd zi·jn 
· aan de omstandigheid,_ dat extrema invloeden meer en meer op 

deze bevolkingsgroep, die zich, zooals op vers.chil.lende. pl"lla:l!-
·sen in ,SUMATRA bleek, aan haar .lot voelt over.gelate.n, vat· .. 
krijgen. De communisten wisten zich in te dringen in ,de, ,Chi
neesche algemsene vereeni-gingen en de Chineesche jeu-gdt!ewe·-
ging sterk te beinvloeden•- · 

I Het bestaan van de r.c.r. (~~~ wiMMUNIS~ p,~i?~1 
erd gesignaleerd ter SUMATRA' s '~KuST, waarrrt'tèl't In~ 

sche militairen ook betrokken zijn in de propagandavoering' -
voor deze partij, en· in BENKOELEN.- In dit verband zl. j er op 
geWAZ.en, dat Dr. A.K. GANI·, thans "sub-gouverneur" van Zuid~· 
SUMATRA. en een der meest op den voorgrond tredende nati:onali.:S
~is_che leiders, een· "kettingbrief" ~_ga~$).,.3~~ ~e ;~.::,S:[,!;w~t 
a.~ e . . m MOS.KOU z hebbe~_".do_5'1}..,lt,...tP:IàiU'l• . · · · · ' · · · . - · 
. val end a e , at è"!'áätste speeches van -G:ANL den ten~ · 
enz hebben RUSLAND als den heilstaat bij Ui tnemen.dhe,id vo.or 
e :stellen.. '; · 

ZEER GEHEIM 
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Van een optreden d~r r" K,,J::" stri.j riorganisatie in mil i-I
DE LASJKAR METIAH (HET HOODE LEGEH'" ' 

.,., tair-gearganiseerd v:::.rband viel alle-on ter SUMATRA' S WESTKUST 
iets te merkeno Deze strij dé)rga.nisatie staat hier bekend onder 
den na_arn T.M,I. of TEMI ::TENTEHA MEE•:ç;: HffiONESI.A.) .... ~ 

e l'.K.I. kondigde hier· op ll April aan, dat de militaire com
munistische organiso.sie de T _,lVL.oi" was tçevormd. 

.. it 11 roode leger 11 werd opgezet rret een organisatie van. 2- re-
gimenten, onder algemeene leiding var. ALAIV!. SJOEHOER LATIF 
(tevens cdt. van het lste ToMoi. regiment te FA.DANG). 
Het 2e regiment ToM~r~ te FORT DE KOCK stond onder co. van 
BACHTAROEDDIN 1 tev·ens leider van het Volksfront ter SUMATRA'S 
WESTKUST. Deze BACH'ri;ROEDDIN werd op instigatie van 11rninister1

' 

AMIR SJARIFOEDD!::.if met nog 5 andere exiwme leiders op den 24 
sten April door den 11 residon:~ 1' van SUMATRA.-' S WESTKUST Dre Moh • 

...-::"DJAMIL in arrest e-.es-!x1:1, doch sedertdien weer v.ri ae1ateno 
Voor wat betreft do richtli inon der , 1.L. wordt verwezen naar 
de bijlage· I.. - · • -

-{ 

Als embleem c~ï.~-3;;?.üll de loden cfi.er 'l'elv:,I. een armband waarop 
een embleem in rood/wit ijL aanc;c:)r~t.cht mE:t oen 5 puntige ster, 
hamer el)._ sikkel en de letters 'l'.M, I. . . . 

. . . . 

De T .1/f. I. is slecht gekle~G., ovsr de bewapening bestaan 
nog onvcldcend hetrouwbare gesevons- · 
_Geschi::J_len met de T~n,I. weJ.•don. in.April·.en Mei- gemeld. -

Bij b'3slui t van de :?. Koi, to T:~ND~TCENG KARANG werd .op 
27 ·.rul1 de LA2-JF-AR MKU\.H .P_.,.K, I. Zuid--;:)umatra ingesteld. 
Op papier best0.s.t deza L,~SJ:t\Jüi m;:ru.H uit 2 regimenten t.w.: 

lste divisie te T.ANDJCEi>J"G P:J,~HANG 
2de dhrisie te I'AI.;~~ifB!-;_1\TCL 

Hoewel de F, IL I,· "':er SUM.A,.,TnA 1 S WESTKUST waar·schuwde· tegen 

1
/_. eigenmachtig optrGden en VE:!rklaarde, dat ·de T.M.I; ·de eenige_ 
strijdorganisatl0 van de P,ICI. was en an,dere 11 cornmunistische 

, legers" los stonden van da partij, ontstonden nie·ttemin com-
! munistische rampol~be:1den. In Jur.i verklaarde dé F .K.I. niets· 
: te 'maken te hebben met de handelinj:i.~en van den a'fgezetten P. K .. T • 

voorzitter, afc1eeling Fi\.DANG: CESMÀN KÈADILAN, die er een ei u _ 
rampokorgá:J.:iPatio op nahiel::t, s.lèu$- d_e .verantwoordelijkheid 
van terreurdaden, die cnc1pr b.c.ar no.arJj gebeurden, van· zich a··
s--Chuiven~. E'renzco werde11. '-ouk do cc1mr.:unistisèhe terreurorgani
saties ·de 'BARISAN Sl\H'CELAH ve.n MANIN'DJAU en de SANGKIR van 
LOËÈCEH BASCENG g~disqwllificoÇ)rdu;' · _ .- - ·, :," ,_- ,.. . . _ 

- ' r .-- . 
In de ~fdeelipg FADANG,_,vQ;n de P.K.,I..__ schijnt een split'

sing te zijn. onts·ta~Ü.t), ce-:q,~r,::;o;;tä;c:.s de' tema tigde olemeri;te.n onde> 
de r:. K. I. -~~~ · ande~~i j çls cr.$~.::mit.:kt_à.nte_ áfde eli,!ig ,9._~~~-I!fC~ :ç:. LL't.: ·r, 

· ook wel '~tF#· ,p:r.I:! 1.g~no~m4 .. !Se ze lää'e-slS"e vopmt eêi'r'~oEf,d 
~~wa32e:q~e ::,---al:>~ zi-e~ .:rchu;l:dig maa~t aan ve].e rampó~~:r-
t:t.3r€;-P en-Q;:;~~aa·t.l.l.f.l...i:?.U.J;i ... ~e·:rs yan T1\N MALAKA :en -led.en"xsm c~·-

. , T ,_u; 'T•, ~te zr'di nt zi in mis~e s aa u _ ~af'~Zescheiden he~ 
b~E' '" 0! ... ..__ ow-·~···~<~"m....",..,.~ • ..,.,,,~, .. ~,~~"'"""~. ~"~ ___ , . ~"'~~YAER. 

· '.:;~. · el} an :ere ;'lp . .- o.e T,Ho.l.• ~.jeS~.-<reuen 81;1-~ .l.S;;C<;-~ -.L:JHln: ~~ 

_.ye.n AMIR·B~DAI,., ;die in Juli in de ommelanden,-vani'lDANG __ agee:-
de. : -,.1 r:_·_ '"' : ----/:: . . : _ . ·," . . .- .. 1 
Vo+gens e-e-:Q .be:troûwbaar -te achteR ·bericht van .ultimo Septembe-r· 
ll. ging dá;'1'~~1.t.· te F~~~T- DE XCCK_'c·p -:i;n de 'r.R.I. 

_ In d~·residentie Sl!M;.:u~A. 1 S ccsr:trmsT werd1 van'e~ri: E?;eor.ga-

\

n1seerd optreden der LASJIS\R 1ViET~A5_ niets .gemerkt. We-l ageeren 

p-laats_ el ~-ilr,go~d- bevv:a-._P~-~de r_,,_<:Jr:.e_.~-~rj>_",n~en- ö~~r.er. d-~-n- . ___ rw-_ .. ~m _-v-·a_ n B.ARISA1l of .L'.::..lHErtA MF.I1.AI1 vnL J.n het ,::,lANT.~~RSCHE. . . . 
Meerdere malen 1wer.::i :gere.p'ppr,teerd y çlg, t gedeser:t~e.Pqe. J~panner: 
z'ich bij deze organi•S_9.tie :tJ_a'l(:1deri aa:Qgeslot;el.i\•+ 1 .,-~ _,~:,· • , . - -. 

' ·z;EER -GEHEiivr - 1 ·'' " :;- s:·r-~: <. : '-~ •, ~ ~ 1 --
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In BENGKALIS en PAKAN BAROE werden in J~i 1946 a~deel1n

gen van de TENTEnA MERAH opgericht. Over· de sterkte en de bewa·
pening dezer afdeelineen zijn nog ~en gegevens be.schikbaar. 

In de residentie DJA.MBI.kori het bestaan van een TENTEHA 
MERlUI eveneenst.rorden gesignaleerd. · 

Opgemerkt zij;, dat de leidende figuren der F.K~I.-.SUMATRA 
. otoire communisten uit de J-aren 19·26-1927 zijn.· Ge.no.emd wor-

. en slechts ABD8EL XARIM ldS. (S.O.K. ,. DATC:EK MALILIT ALAM, 
.l ESMAN SOETAN KEADILAN en SJARIF OESMAN' ter SUMATRA'S 11/EST
::.s~. Daar volgens de statuten haar doel is het verkrijgen van 
~h.I~ONESIA MERDERA op communistische grondslag en haar· 
ropaganda-voering er. geheel op is gericht om 'Qij voorbaat de 
nderh~ndelingen met de Hollanders te doen. mislukken, zal, 
ndien de repuplikèinen al tot een compromis met de NEDERLAND-
.C'HE. reg$ering geraken~ gerekend moetenv.orden· op e~n 'hèft.ige 
eactié van. extreme zijde, tiemeer, daar zij de jeugd .dermate 
et haar revolutionnaire · idaeen heeft. geinfecteerd, dat het·. 

\ ook der republ1keirische 1'regee.ring" moeilijk is en zaL zijn, l die jeugd weer te gewennen aan een geordende: samenlev+ng ... P.~ 
~I •.. _iff[drek.enL. s~.J2..';~ ... -~!~~-~~~-~~-h~~~~.!~~!tt..!~<2.,'Y!.~."~~,;:~.~-=-·'"'~· · matmee ~,--.. ffr.!h .. /. // . . . '-·"· 
.,~-~ - --- / / ·. ·-··~"~·· . . . 

Afgesloten 16-lC-1946. · 

' •t: ,t 
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Bijlage l. 
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TENTARA MERAH INDONESIA ( Indonesian Communist Army).. 

Its Prinoiples. 

(I) The TMI is the nucleus of the P.K.I. and protects the j 
people's sovereignity against oppression by foreign po- 1 

wers. 

(II) The TMI fights for f~eedóm, prosperity, sooial justioe 
and humanity. 

(III) The TMI will proteet the proletarist against oppres
sion by particular groups such as capitalists and im
perialists who try to destroy morals. 

(IV) The TMI is the precursor of communism in the matter 
of social justioe. 

(V) The T.MI will destroy everything that conflicts with 
humanity in pursuance of the above. 

Its resolutions. 

(I) Each merober must take the oath of allegianoe to the TMI• 

(II) The TMI may take no measures under conditions of emergen
cy without instructions from H~. 

(III) The TMI must faithfully obey the orders of its leaders. 

(IV) The TMI must gi ve military training to the nierobers of7 

(V) 

the P.K.I. and the people. ~ 

H~ take no responsibility for measure.s taken outside 
the org. 

The TMJS must co opera te V4. th the Govt, the TRI :and ot~3-. 
parties. 

(VII) The TMI must make i tself res.ponsible for intima·te. c-on
tact between the ditfenent branëhes. 

(VIII )Every .branch -must submit full reports- to the TMI H~. -. 

(IX) Un-ti~ there is a 'proper. ~ontact with HQ,; the br'anoh . 
willnot be-recognised. 

(X) TraitQrs will be punished by the leaders._ 

(XI) Th,e TMI may not do anything which ·offends the :f:eelings
of the people, bec.ause the TMI acts with and for the 
peopl~ ._ 

(XII) The TMI works construotively._ 

ZEER GEHEIM 
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De komst van Pak Alimin. 
Een zekere Dardiri heeft in dit blad het een en ander geschreven omtrent de commu
nistische en socialistische lectuur, die hier in Indonesie te 1a1.jgen is. Volgens 
hem zouden haast alle kostbare boeken handelende over bovengenoemde idealogiëen 
geschreven zijn door niet communisten of socialisten. Die zouden geschreven zijn 
door kapitalisten met het doel om zand in de oogen van het publiek te strooien, mede 
hopende, dat een ieder die deze boeken leest, het communisme en socialisme zal ver
afschu1~n. Dank zij de'voorlichtin~ van bapak Alimin, de groote communistische leider, 
is thans het oordeel van het Inden. publiek, (w.~. ook schrijver dezes behoort) 
amtDent het communisme en socialisme g~qijzigd, aldus Dardiri. ln een paar vergaderinper 
zou Alimin verklaard hebben, dat in l'usland, vrijheid van Godsdj.enst wordt gesanction
neerd door de staat, ergo worden messigits en kerken aldaar vergroot. 'l1enslotte ·zou 
Alimin gezegd hebben- dat het B.ussische can..'l!lunisme niet zoo maar in lndonesie toe
gepast kan worden, daar Inden. een staat "istimevre." (bijzonder) is. (Penghela Rajat 
l!iagelang 29/11.} 

1
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Boodschap van Alimin aan reserve-officieren. MagelaD.g. Voor reserve-officieren, 
die weldra door de algeroeene mobilisatie een Zllrere taak te vervullen hebben, heeft 
vader Alimin de volgende boodschap gegeven. Het leger dient in zijn politiek en ideo
logi.e revolutionnair te zijn, ofschoon het zich niet aan een of andere :partij mag 
binden. m.erdoor is het leger vrij van stroomingen. liet leger dient· de leider 'Van 
een volk te zijn en leiders mogen niet aangenaam gestemd worden door eer en lof, 
doch zij dienen critiek en afkeuring op pl'i js te stellen. Het· leger hoeft zich niet 
druk;rte maken over de ontw. overeenkomst, doch zich rustig de orders af te wachten. 
Men dient echter, zoo de ontw. overeenk.omst aangenomen wordt, het leger te verster
ken, de derde wereldoorlog, waarin het kapitalisme vernietigd zal worden, is onver
mijdelijk. (Penghela Rakjat). 



'3> 
Uit Indonesische Pers en l-?.adio.G-12-46. 

Soerakarta 6/12. De Partai r.:.amunist Indonesia sta~t achter het accoord. 

:Ue conferentie van de r.::.I. gehouden te Soerakarta op 5 Dec. jl. en bi j[',etc'IToond 
door ai'eevaardigden uit heelJá.va en lJ.adoera, heeft na de econcrnische-, politieke 
en strategische toestand van indon. bestudeerd te hebben, besloten om de basis-over
eenkomst van Lingga Djati aan te nemen. 
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In de 11 NEFIS Pub11ca tie 1 s '' worden die artikelen opgenomen, 
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De distributie wordt telkenmale opnieuw vastgesteld. 

Ontvangers, die eenige nummers niet toegezonden krijgen, 
kunnen dus hieruit de conclusie trekken, dat de inhoud 
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. Sedert afsluiting van de Nefis-Publicatie Nr. pB wj,•d.en enkele be-
richt·en ontvangen over activiteiten van de PII\R.TAI KOMUN'::ts INDONESIA,. 
in hoofdzaak ter SUI'I!ATRA 1 s. WESTKUST, di'e hieronder worden vermeld: 

lJe in de inleiding van genoexn.tle Nefis-Publicatie vermelde Propagan
davoering van de P.K.I. - gericht Op het doen-mislukken van de onder
handelingen met de Hollanders -... werd gevolgd door enkele berichten, 
die wijzen op voorbereidingamaatregelen voor de uitvoering van plannen 
om zich - ook wanne-er de onderhandelingen zouden slagen - te verzetten 
tegen landingen van Nederlandscha troepen of tot het inzet.·ten van een 
aanval op PADANG na de terugtrekking 'Iran de BRITSCHE troe!'en. 

De hier onder behandelde berichten kunnen worden ingede·eld in de 
volgende rubrieken: 

I. De reden van !l~t -aa,nwezig•zijn van P .K-;. I. -leden in het nieuwe 
Kabinet-Sjahrir.. . 

II. Buitenlandscha beïnvloeding van de Communistische beweging. 
III. Verbreiding van het Communisme over SUMATRA. 

~- IV. Verdeeldheid onder de Communisten. 
V. Communistische bedreiging op SUlVIATRA's vVESTKUST. 

VI •. Vermeldenswaardige feiten •.. 

I. De reden van niet-aanwezig-zijn van P.K.I.-leden in het nieuwe 
Kabinet-Sjabrir .. 

Volgens de Kedaulatan Hajat te FORT DE KOCK van 11 October' 1946 

l
telde een verslaggever van dit blad aan Minister A.K.GANI de- vraag, 
aarom de P.K.I •. niet.vert_e~enwoordig.d was in het nieuwe kabinet •. Hij 
reeg hierop ten antwoord: Het is zeer wel mogelijk, dat dit in ver
and staat met artikel 8 van het politiek ftrogram van de P.K.I., dat 

· iet de goedkeur;t.ng heeft van de regeering ~·. . 
Voor lf;oover bekend bevat het sfE1J~~S..,f!i,~~~· f·4\·.,.Jo·~i 

J,.;l/±6., samen~esteld;: slechts 7 art1"ke en v e biJ age~j ZoC'dat ~ 
na ~e gà&fFW±ê, wat de inhoud van het artikel is, dat. door GANI 
gecnoemd wordt. · 

- Eenige ophelderirtg ter zake geeft een mededeeling van het Hoofd
k'JI!'artier van de PAKTAl KOlilUNIS INDONESIA in DJOCJA, opgenomen in het 
aldaar verschijnende blad nKEDAULATAN RAJAT 11 , waarin vermeld is, 
dat het ontbreken van communisten in het 3e Kabinet SJAHRIR niet be
teekent, dat de communisten een politiek van non-cooperatie voeren. 

E
et niet deelnemen van communisten aan het Kabinet heeft v_olgens deze 
ekendmaking zijn oorzaak in redenen van practische politiek, omdat 
e partij geheel vrij wenscht ,te staan tegenover de regeer~ng. , 

V,oorts zou AMERIKA - ofschoon afkeerig van de Nederlandscha 

lolaniale politiek - v_ olledige onafhankelijkheid van INDONESIA niet 
oedkeuren, indien er in de Regeering "MOSKOUSCHE CELLEN" zouden 
i t.ten. 

II.~ui tenlandsche · beinvloeding van de Communistische beweging. 

./ 

Behalve de in Nefis-Publicatie Nr. 38 behandelde. buitenlandsehe 
beinvloeding van de communistische beweging vanuit IvlALAKKA, werden 

sedert aanwijzingen ontvangen, d,;là"t,._§~",~ta,c..t~LQ "b.e.li!;t~QA.,~~AUL~A
LISCHE communistische partij (A.C.P. ·en P.K.I.-leiders op SuMATRA. 
zoowel C1e-·~e····puRT" trE"itOOK"~ttî":S~chi jnende "d'iTOP!Slrn' S'Oï~lt-Ttl'A;rr;··~à15éërè 
11 SOELOEH MEHDEKA 11 ,. uitgegeven .te PEl~AT.ANG SIANTAR malten hiervan melding. 
(vide ter zake Nefis~Signalement dd. 23 November 1946 Nr. ?45/XE2). 

III. Verbreiding van het Communisme over SUM.A';I:'RA •. 

Volgens een artikel van den journalist JENKINS in de· te SIN
GAPOHE verschijnende SUNDAY TIMES van. 21 ~otober 1946~ i~~_Q~t~~om-. 
munisme over geheel Sumatra verbreid. JENlUNS maakte ln gezelschap 

.~w,.-· 
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van den toenmaligen vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie 
voor SUMATRA, A.K. GANI, in October een reis over SUJI1ATRA en. schreef' 
in dit artikel, dat de Sumatraanscha republikeinscha leiders een 

~
poedige overeenkomst met d. e N· .. ederlanders wenschelijk achtten"' om
at 11 sommigen een catastrophale ommezwaai naar het communisme vrees
en, indien er .geen overeenkomst tot stand komt". De realiteit van 

de communis tischc bedreigirtg bleek volgens JENKlUS uit het fe 1t, dat 

l'
het voorkomen van hamer- en sikkel-emblemen in steden en kampongs 
heel gewoon is. Deze fueening v~n JENKINS wordt echter slechts voor 
zoover betreft STilviATRA's Westkust bevestigd door andere berichte.n. 

Nadere bijzonderl)eden zijn slecht~ .bekend over Sum.Westku:;~t; al .. 
daar werden ~emeld afdeelingen vá.ri de P1K.I., soms aangeduid met ·den 
naEUU 11 sectie , te !<,ORT DE KOGK'j ,:PADANG, PADANG PANDJANG, SOLOK, .SI
LOENKANG, SAWAHLOENTOE, SID.TOËNGDJOENG, TANDJOENG AMPALOE,. PAJACOMBO, 
PAINAN. 
Van de Sectie FORT DE KOCK is' bekend, dat ze nog een 5-tal onderaf.,. 
deelingen heeft, aangèduid met den n~B.ni 11 rè$~ot>t 11 t ·. . 

Afdeelingén van de TENTARA MERAH tNPö~MSIA bestaah op a.lle ge-. 
noemde plaatsen, die tezamen 2 r·egitnebten ëcnideh \torfueh; over de sterk
te zijn geen betrouwbare gege~erts bahHikbiui.I'. 
De hoofdkwartieren van deze regimenten waren oorspronkelijk gevestigd. 
te PA.DANG en FORT DE KOOK. 

Uit PAJACOMBO wordt het bestaan van een POLISIE TENTARA MERAH 
INDOiffiSIA bericht, die aldaar politie-diensten verricht ter controle 
van de manschappen van de T.M.I. ' 

.. Dat ook elders opSUMATRA de P.K.I. actief is, blijkt uit 

),

' nEerdenking van de Communistische opstand ter SUMATRA 1 s WESTKUST 
in 1926" 

I - o 

Op 10 November 1946 werd te SILOENKANG nabij SAWAHLOENTOE een 
gedenkteeken opgericht ter herinnering aan de Communistische ,op
stand van 1926, waarbij ABDUL XARIM M.S. de eerste steen legde. 
Aanwezig waren verder H.D.T. BATOEAH, Mr. LOEAT SIREGAR, het tegen
woordige Hoofd van de Afdeeling Wetgeving van het Sumatra-B)3stuur, 
SOETAN SAID ALl. De eerste .en laatstgenoemde zijn bekende communis
tische voormannen ter Sumatra 1s Westkust uit 19~6. 

In ver-band met dezelfde herdenking werd va-n 7 tot 12 Novemb,er 
een P. K. I. -congres voor geheel SUitlATRA te FORT DE KOOK gehouden. 

Volgens de pers waren bij de opep.ipg vertegenwoordigers van het • 
leger, partijen en andere .organisaties aanwezig. . , 
Over geheel Sumatra's Westkust blijken propaganda-vergaderingen te 
zijn bijeengeroepen, waarbij de aanwezigheid van de P.K.I.-leiders 
van SUMATRA, ABDUL XARIM. en Mr.LOEAT SIREGAR, een aanwi'jzW . is 
voor een grootscheeps.chen opzet ... 
Uit de pers is tot heden slechts bekend geworden de aanhef van den 
oproep voor de conferentie te FO:ttT DE KOCK, luidende: 

"Arbeiders en landbouwers, bezoekt de openbare vergadering Vlin Dins• 
dag 12 November, opdat Gij •••••• niet heinvloed zult worden door 
provocaties van den vijand en zijn handlangers, die zich temidden van 
on~e samenlev1ng" beVIfiäëïi· •••• 11 ·•· 

Een zelfde Comite werd ook ter Sumatra's Oostkust opgericht, 
waarbij als doelstelling werd aangegeven, om naast de verjaardag van 
de Indonesische opstand van 12 November 1926 tevens te herdenken' 
de viering van den overwinningsdag. van de SOVJET-arbeiders. 

Opmerkelijk is,·dat dit Coinite naast verte,genwoordi.gers van de 
P.K.I. teven.s gedelegeerden van het VOLKS FRONT en de PARTAl _SOCIALIS 
bevatte, waaruit dus· geconcludeerd zou kunnen worden een zelfde gees
tesgesteldheid van deze part! jen als die bleek uit de op 17 Augustus 
1946 te FORT DE KOCit door A.K.GANI uitgesproken radiorede, waarin· 
hij RUSLAND met zijn gecentraliseerde democratie de beste vorm trèan , 
bestuur- ook voor INDONESIA -noemde. (vide Nefis-Publicatiè Nr. 36 
dd. 28.10.i946l. ' I . 

. ' .. 
'I 
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IV. Verdeeldheid onder de.p.o~UIU.sten. , 
I 

' ·.li ' ' 
E.qhter, !llOe~ .,~"_~ ... n_adi;~k ... ~J,.§,€;g." 1!'19F~~~ "9~~ oms tandi:heiÊ~a t 

ook çnde. r ~. t pomm. un. 1;sm~~.'. n,<z'll:l~.s~~-9 .... : "; .. ;~-~t, .. ~iîiim:i:1iJ!ii~C\ät ·· 
gerur eenheiCi ~1!\.~a~t. ZW.J.t~. bliJAt uit ~vers~hiJ~ehde bekendmaku;tgen 
van &e ~~.waarin 111et. name de P.K.L Lokal Is1.runy gedisqual~fi
ceerd wordt, welke bekendma~ing van ABDUL XARIM~ leider van de P. K. I. 
Sumatra, in de '":I\.EDAULATA~ RAJAT11 te FORT DE ~OOK van '28 September 
nog weer eens herhaaJ_d wo±îdt,~iddêls e~.p publicatie van ae sectie 
Sumatra 1 s Westkust van de P.K.I. ·uitdrukkel':i.jk wordt hierin verk1Jà6-I"d, 
dat genoemde partij (P.K .. I1LH~) en )1..aar stt>ijdorganisatie. 11 TEN'l'A.RA 
SAIFOELLAH11 ' goenerlei orgahi.satorisch centabt hebben met dè P.K.I. 

Dat .de ·PARTAI KOMUNIS INDONESIA LOKAL IS!.AMX,intussohen nog bestaat 
en, haar werkzaamheden voortze~ blijkt u~t een bericht, dat op 27 e,n . 
28 Octo'Qer 1946 de 2e Conferentie van deze partij' voor·JM1dden Sumatra 
te FORT DE KOGK wer.d gehouden; terwijl uit het reit, dat llet gèbouw 
van het KOMITE, NASIONAL te FÓR.T DE KOOK daarvoor werd beschikb~ar ge
steld, mag worden geconcludeerd, dat ve.n republikeinscha zijde tegen de 
werkzaamheden dezer part'ij geen bezwaren bestaan. 

V. Communistische bedreiging op Sumatra. 's Westk1,1st. 

. lJe sub III reeds a.angehaald8 uitlating- van den journalist JENKINS 
omt .. 'ent de, vrees van de Sumatraanscha Republfkeinsche leiders voor oen 
11 catastrophale ommezwaai naar het communisme 11 wordt bevestigd in e.nkole 
berichten van 'Republikcinsche zijde. . . , · 

De Gouverneur van SUMATRA deeltie •op 9 October 19L.6~n Resident 
~Jan Sumatra's Westkust mede, dat volg~ns ~ui~OR~KOCK ontvangen 
Jpertèht de P .K. I. een revolutie in Sumatra 1 s -Westkust zou willen be-;- . 
lginnen. De Gouverneur 'verzoekt om rapport en om maatregelen ter zake . -

te willen nemen.. · · · 
Op 16 October 1946 deelde 'het Hoofd van de Afdeöl,ing Inlichting~n 

van het Sumatra-cormnandeinent mede, dat de situatie in Sumatra gespannen 
was. · · 1 · . 

l 
11 De Communistische Partij heeft he 't plan ontworpen. <lJ!l eon revolutie te 
ontketenen. Hij verzoekt speciaie aa.ri.dac.ht van del) r.i~.hister v_a.n De.fensi-:; 
voor dit plan in verband mçt de duidelijke aanwijzingen, van irif'1ltra.-
:tie van de P.K.I. in het H\ger". · . 

' . - . 

Dit laat'ste fel t 'wordt ·bevestigd door een ook reeds eerder pinnen,
gekomen beric.ht, dat vele leden van de T.M.·r. ovel;'gegaan zijn .r;la:ar de 
T.R.I. Andere berichten wijzen <.:!r _op, dat er ongeregèldheden zijn _uit
gebroken t\lsschen de T~M.I. ~enerzij;Q.s en de HIZBOELLAH en SABILrLLA'H 
anderzijds, zoowel in de Bovenlanden van S.W.K. als in de 0mmÇJlanden 
van PADANG. 

Dit wordt weer bevestigd uit andere berichten omtrent een macht~
verschuivi~g~ die ter s.w.K. plaats hoeft ten gunste van de MA.SJOEMI, 
waarvan de beide boveT.~genöemde corpsen HIZBOELLAH en SABILILLAH dQ 
Strijdorganisaties zijh. ·.· ' · 

Dat ook van Repu~i~keinscho Zijde tegen de. Commtmist~n wo.rdtr' op.
getred~n zou kunnen blijken uit E?en overi~cms n~et-beves tigde ui tla
ting van de.n Chef van de Republikeinscha Politieke Inlichtingendi:enst 
ter Sumatr.tt 1s Westkust, die tijdens een óez,oek van de Chineesq.he 
Wijk ·te PADA:ijG op 7 No·vember 1946 verklaa.rdè, dat het hepublikeinsche 

/bes tuur van plan is om strenge ma.a tregelen- te nemen tegen de P. K. I. 
Hij liet zich ontvallen, dat ~!\.<'4gewozen assist.ont-resident van PAD.ANG 
OESMAN KEADILAN reeds terechtg'él:ilteld was. • ' 

Niettegens taande dp door het P .K. I. -~estuur' herha.aldel"ijk ui tge
geven bekendmakingen, da·t het de Parti-j verboden wordt eigenmachtig 
op te treden en tnèt name, om den bestuursambtenapen hun rechten te 
ontnemen, kwamen hurhaaldelijk botsingen voor. 
i · Zoo brak. eind September begiri October in de Onder-Afde{üing 

IPAINAN een, door P.K.I.-ledon geleide opstand tegE{n het ropublikeinsch 
,bestuur uit, welke half October door de T.R.I .• ' krachtdadig word ong.or-
~drukt. · · . , · . 

ZEER GEIJEIM 
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Enkele leidende .figuren :van.de P.k.I. werden gear~esteerd~ 

. Latèi'"èchter werd in dezelfde onderafdeeling de. P;::~. ri~-voorzi tter 
aangesteld tot Boepati; hetgeen heftige prote&t<tn ~itlokte van de poli
tieke partij. MASJOETIII en van de Negeri-hooitden in de onderafdeeU.ng 
PAINAN. Er wordt zelfs gesproken van bloedige botsingen tusschcn ·· 
de Hizboellah, de strijdorganisatie van de MasjQemi en de T.R.I.·, als 
gevolg van het feit, dat de Islamietische partijen bijzonder ontt?vreden 
zijn over het tegenwoordige bes tuur van Sumatra 1 s Westkl,lst, waarin vele 
communistis~he ·elementen zijn opgènomen. Vermoedelijk zUllen deze bot..;· 
singen aanleiding geven·tot de ontbinding van het.VOLKSFRONT~ waarin· 
zapwel de MASJOEMI als de P.K,I. waren opgenomen. 

Het is niet gewaagd te veranders tellen, dát. de reeds sub III genoem
da krachtig ingezette pro:[naganda.-.actie van de P.K.I. hierop het á.ntwoord 
is. 

Als ?en 1:1nde];'e maatregel van he·t Republikeinscha Bestuur tegen 
~e extremisten en met name de Communisten moet worden genoemd de 

~;ntbir.'iing van het ba taljon TERAS, in het Jvlenangkabausoh geJ:10emÇI: 
11 TAREH!' .(ke~n), oorspronkelijk genoemd TENTARA ·RAJAT SOCIALIS, .waarin 

P waren opgenomen vele 'l'.M. I.-ledon en waarin de P.K.I •• _den bov.entóon 
.'-- voerde. Door de republikeinscha autoriteitenwas,deze·organisatie . 

officieel erkend als volksleger, zelfstandig optredend naas~ de T.R.I. 
en mt;Jt volledige medewerking van.de republikeinscha autoriteiten. 
Ze werd echter ook genoemd: Het Doodenbataljon11 en was voornamelijk 
,bestemd om in den strijd tegen de Goallieerden in PADANG-in de voor-

/ ste gellederen ':)laats te nemen. Uit in besla~ genomen documenten blijkt, 
dat de. TEltAS verantwoordelijk moet worden gesteld voor verschillende 
aanvallen op Geallieerde traopen on convooien. 

Als reden voor ontbinding van de 11 TERAS11 werd- opgegeven,\dat deze 
organisa.tid plannen had gemaakt, die niet strookten me.t do politiek 
van de Republiek en onder muer den strijd ·tegen de Nederl'anders wL).den 
voortzetten ook na het bureiken van een eventuealo OV-cJroon~omst. 

Het mèerendeel der TERAS-leden - ongeveer 1000 mEm - zou zich thans 
hebben vervonigd--in een niuuwe organisatie 11 SARIKAT PENGGEMPOEB ISTIMEWA1,1 , 

die zieh meester gemaakt heoft van hot grootste gedeelte van de wapens 
1van de TERAg en ook versèhilleJ:!.de punten in do omgeving van PADANG schijnt· 
te htJbben bezet met name in de ookreeds in 1926 zeer -communist4.sch ge
zinde Negrien PAOEH LIMA cri PhOEH SEMBILAN in d.e Ommelanden van PADANG~ 
Van deze SAhiKAT PBNGGE1\1POER ISTLilEVifA schijnen ook leden te zijn door
gedrongen in een nieuwe t(:J PaDANG georganiseerde verE:]eniging HIMOEIM 
(HIDOEP MATI OLNTOBK' INDONESIA Jv!BRDEKA), welke onder het mom ven een 
werkloczen kolonie zou zijn opgericht door Burgemeester AZIS CHAN 
van PADANG. De HIMOEilVI heeft tot grondslag het lev1m ter beschikking 
te stellen voor Indonesia Ivlerdeka en is gereed don dood,in te gaan voor 
de verdediging van ci_o eer van de NEGARA REPUBLIEK INDONESIA. 

VI. Vermeldenswaardigo feiten. 

Volgens een Japansch r!lpport van eind September werden onder de Japan~ 
scho troepen in Sumatra 1 s Oostkust pogingen gedaan door Indonesiers om 
soldaten o'vèr te halen te de serteeren en det::l uit te inaken van een 
leg8r voor de wederopbouw va:q aZIE, bestàand.e uit Indonesiers, Japan-
ners en Indo-Chineezon. "~o. •. ~~U. t~~AA~n werkeu ijW; ;t QblJ;;Ww~wbtl· ~
Jl1uni.s.t'l,Il.On hot_S,gvjeUwiior~ Do Jà.pa.nners, die van· dit leger dool zou
<r.:rrr~vi:üen u!'tiiiaken, zouden wordun gona turaliseerd tot Indonesiers. 

. . . 

Nadere aanduidingen hieromtrent worden niet ontvangen., maar wel 
was er reeds in Maart 1946 een boricht uit PAJAKOEMBOEH ter Sumatra 1 s 
Westkust~ dat zich aldaa:i:' 6 Japansche soldaten bij de P.K.I. hadden 
aango sl.oten. · 

Hoewel van werkzaamheden van de P~K.I. onder de Chipeezen tot 
heden ·niet vuel gübleken is, moet hL;r volledigheid~ve melding 
woJ7den gemaakt van den Chinees TAN 'rEK GOAN, die Propaga~dis't van de 
P.K.;I:. onder de Chineezen is. 

, .zEEft GEltEilVI • 
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Hij zou steun ontvangen van de Hopubliok in den vorm va,·n een 
eigen auto en toe stemming om boschproducten naar Singa.p~orej:te ver
voeren en te verkoopen. . 

In een te PADANG in het !vla.leisch ver.schijnend Chi:neesch blad 
11 Penera.nganw van 4 Novembe.r 1946 kwam een artikel voor van H.M. 
LUTFHI, gericht aan belijders van don Islam, waarin gewaarschuwd wordt 
tegen hot misbru.ik van de lvlohammedaansche godsdienst door de commu
nisten.,.. Vcrwezen wordt naar do gebeurtenissen van 1926, toen onder het 
mom van een 11 geloofs!ltrijd 11 eon communistische revolutie werd·ont
ketend.- Schrijver waarschuwt voor een herhaling hiervan.-

Omtre.nt ae internationale Communistische partij tö FORT 'Dl:!; KOCK 
werden na afsluiting van lllofis-,.Publica tie Nr. 38 go en nadere berichten 
on tva nge n. 

Afgesloten 30 Novembev 1946. 

ZEER GEHEIM • 
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LASJKAR No.; 105; ·tahoon toepoeblik jang ke 1 1 7 Mei '1J6;. Dagblad SOLO. 

Bijlagel 

AZAS DAN STRIJDPROGRAM.P.Kli! 

Diantara· poetoesa.rl2 konperonsi P.K~I~ di SOLO jang baroe laloe ter
dapat keterangan sbb. 

Azas dan strijdpr.ogh,J.m f.KH. 

Oent•ek mtlnjoesoen azas to.edjooan dan strijdprogram party diserah
kan kepada kebidjaksana.annja petnimpin markas besar. Azas dan strijdpro
gram P.K.I.· seperti jang termoe$-t dalam Binta.ng Merah No. 1 dibatalkan. 

Sebaga~ dasar strijdprogram, 1 anggaran roemah tangga dll. d:f.ambil 
keteranganazas {beginselve:rklaring Red;;) sebagai jang terseboet di-
bawah ini~ · 

l. . l'v1asjarakat sokarang adalah Inasjurakat kapitalistis jang 'doedah 
mentjapui tlqgkatan jang, tetotinggi ~ jaitoe monopoli kap i taal, · 
ja.ng ber>woedJoed f~nance kapitaal; jaitde persenjawaan dari 
kapit~al bank dan industrie. Tingkat~n kapitaal jang tinggi ini 

tak dapat'menghilangkan kekatjauan2 tentang politik dan ekonomi serta 
:menghilangkrln pordjoeangan·kelasj melainkan mtr.öerdehanakan dan 
menadjamkanL 

2. 

5· 

6. 

7· 

t 

Peladjararl2 MaRX dan L.d:.:NIN telah mengadjar kepada kita, babwa ke
amanan dan perdamaian didoehia ini dapet tertjapal hanja dengart 
lenjapnja sGh:isoenan kapitalisme dengan melaloei proletarische 
revolutie~ P~K, I • adalah partal kasta ker·dja jang berpedoman pada 
peladjarane, {v1ARX dan LENIN, didalam nl.enentoekan politik dalam 
tiap2 soal diambil sebagai· pengkal permoelaan, kepentingan kas
takerdja~ 

P.·K.I. bertoèdjoèan masjarakat socialistis jaitoe soeatoe soesoenan 
masjarakat dimaha sEJmoea ala:t2 prodoeksi dimilihi. oleh dan di por
goenakah oen toeR: kepentingan masjaraka t. ' 

Soci~lisme tidak bisa didorongkan .oleh golonga\' jang sedikit djoem
lahnJa kopada golongan. jahg. terbanjak. Ia adalah soea toe pergera
kan oenteek ke.pehtingan b1kja t jang terbanjak dah jang akan ber
woodjoed apapu.a· rakjat jang torbanjak i toe .mertghendakirtnja. 
Sebab itoe; socialisme itou betoel~botoel demokratisJ 

Toedjoean socialistis ·~ari pergerakah kaoem kerdja hanja bisa · 
diöedjoedkan dengan organisasi dan pendidikan pada kasta boeroeh 
bersekoetoe .dengen rakjat2 lain jang terhisap - tani dan kasta 
portone;a:h!:l.n• Organisasi jang sernatjam itoe sangatlah penting 
oontoek mengalahkan politiknja golongan jang ketjil jang meng
hlsap dan oentook menetapkan nasib bangsa oleh golongan jang , 
terbanjak jang demokratis. Organisasi dan·pendidikan bagi golon
gan terbanjak ini hanja rnaengkin b:~rdjadi dalam negara jg merdoka 
dan domokratis. · 

hevólo~si jang sudang b:erkobar2 di INDüNE.SIA ialah revoloesi na
sional jang menentang imperialisme internasional dan ada satoe 
bahagian da:ri rovoloesi èioenia. · I 

P.K.I. bordjoeang· oenteek memportahankan dan menègoehkan Repoeblik 
lNDONESIA seb·agai langkah pertama oenteek rr:antjapai ma~Jarakat 
INDQNESIA jang soeialistis. Dalam perdjoeangannja serta oesahanja 
o·entoek mentjapal maksoed akan bekerdja bersama-sama dengan semoea 
organisasi•organisasi jang demokra tis didalam dan dil oe ar neger i. 

Lebih landjoet diberi takan, bahwa Lasjkar lvierah berdjalan teroes 
s9pert1 b1_asa. 
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LASJKAR Leger 
No. 105. 

Onderw~rp:-P.K~I. SOERAKARTA, 7 Mei 1946. 

: 
(Indonesische Communistische Par-· 
tij. Vert.) 

Ortder de besluitE:ln:van de onlangs te SOLO gehouden P.K.I. conferon
tie treft mem ondervoJ,.genQ.e verklaring aan: 
Grondslag en strijdp:r:'Ggram P.K.I. . . . . 

De ·vastst.elling van gronds:;j.ag. end oel, en strij<;Iprogram der pa::>
tij wordt ov.e.rge1aten aan het boleld van den leider van het hoofd
kwartier. De Grondslag en het Strijdprogram dE:lr P.K.I. opgenomen in 
de 11 Bintung Merah11 (Roode Ster) No. 1 worden onge-l.fiig verklaard • 

. Als.grondslag van.het strijdprogram, der huishpudelijke regle-
1,11enten, e.nz.. wordt aangenomen de oncie.rv,olgende beginstü verklaring: 

F Dé· huidige rn.aatschapt;}ij iseen ~apitalistis~he samenleving, 
· · welke het toppunt heeft buréikt 1 n.l. het monopolie van het 

kapitaal.in de vorm van financfeèrena kap'itaal, d.i. het samen
gaan van bank- en industriekapitaal. Deze hooge kapitalis- · 
tische vlucht kan. de· politieke en eQonomische VeJ;:w.arring 
zoomode den k~asse-strijd nie·t· teniet doan~ doch vereenvou-:-

. 2. 

4. 

digt en verscherpt hen. . 
De leerstellingen van MARX en LENLW lee.ren ons, dat veilig
heid on "rede op deze wereld kan worden verkrègen, alleen 
dOO,[ vernlefiging van het ka pi ta~isme door middel van een 
proleta·rischè revolutitJ, 
i@ E.Ji.~L}_s eep tl~ .. ttl .. ~~~+,' •. "~:C.~H .. ~df.,[SkEts 1te.t,_~i~ d~ leerstel
l~A~. van~ e~LE~i~l:L als richtsnoer ao.nhèê"'i:ftt';' oi·J het be
pa:Ie,n van de poli heF wo:r;~t:m in alle aangelegenheden de be
langen der arbeiderskaste ~vooropgesteld. 
De P.K.I. stelt Zich ten do~l e.en socialistische maatschappij 
te scheppen, n.l'. een vorm van samenleving, waarin alle pro
ductie-middelen aan de maatschappij behaoren en ten dienste 
van ae.maatschappij worden aangewend. 
Het Socialisme kan door eÖn.kleine groep niet aan' een groote 
groep worden opgedrong~;Jn. Het is een beweging in het belang 
der meersJ.erheid des volks en zij nzal_ verwezenlijkt worden, 
wanneer de meerderheid van het völk/wenscht. Daarom is het 
.Socialisme indE:lrdaad demoera tisch. 

5 •. ·1 Het socialistische doèl der arbeidersbeweging kan slechts wordc-: 
· verwezenlijkt door de qrbeiderskaste zoo te organiseeren en op 

' 0 jt~......Y,.Q..~~n, dat zij e(;;ln wordt met andere uitgezogen bevolkings-
,L groe'pen ·::-:.. de boeren en de midderistandsgroop. Een dergelijke · 

·. ·~· corgani·satie is zeer belangrijk om de politiek der exploi teerenn-:: f ,"minderheid te vernietigen 0n om ha t lot van het volk door een 
·'\'" demoera tis che meerdèrheid te la ten beslissen. De organisatie · 

an OJ(VOE!ding van de massa kan slechts geschieden in een on
:afhankelijke democratische staat. 

6. 1De in Indonesia woedende revolutie is een nationale revolutie. 
~;welke het internationale impei'ialisme best:r':l:jdt en,vormt een 
'\onderdeel van ·de wereldrevolutie. 

7· De P.K. I. strijdt ter hand[fa'Îtihg en consolideering van de Repu· 
/ l;>liek Indones ia, als een eerste s taJ?_ i}l~_r.:l.c~:t;:i._l'!g van een 
~socialistische Incfone5ischê man:trcliappij. In haar strijd en 

!(streven haar doel t!ó:J bere:;tk&n, zal zij samenw. erken müt al:/1. e 
democratische organisatie;s in bin\nön- en buitenl«nd. . . - ~--8~·~· 

Vervolgons wordt bekend gemaakt, dat het fioode Leger zijn activi
teit voortzet. ____ .,. ________ _ 

ZEER/GEHEIM. 
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S I G N A L E M E N T. 

NOPENS DR. B 0 E R H A N 0 E D I N "?~T MOHAMED SAMIN T A I B EN HUNNE 
ÄCTIVITEITEN.-

(DE GROOT INDONESIE-GEDACHTE, GESTIMULEERD DOOR M 0 S C 0 U ?) 

- 0 -

Dr. BOERRANCEDIN is de huidige voorzitter van de communistisch 
§eorienteerde MALAYAN NATIONALIST PAR'I'Y (M.N.P. ), ook genoemd: 

PARTAl KEBANGSAAN MALAYOE MALAYA 11 (P.K.M.M. ), te KUALA LUMPUR. 
Hij is een PADANGER; reeds op jeugdigen leeftijd kwam hij in .contact 
rnet MOHAMAD HATTA, met wiens politieke ideeën hij toen reeds sympathi
seerde. Later kwam hij in aanraking met de bekende communistische lei
ders TAN MALAKA, SEMAOEN en ALIMIN. Met laatstgenoemden staat hij 
thans nog in contact en er zou samenwerking bestaan tusschen zijn 
partij en de PARTAI KOMOENIS INDONESIA op JAVA. 

Voorts is. Dr.BOERHANOEDIN bevriend met den communist MOCHTAROEDIN, 
lie 15 jaren in RUSLAND heeft vertoefd en aldaar zijn opleiding tot 

- '1Moscou-agent 11 ontving. VÓÓr Dr.BOERHHN OEDIN was MOCHTARDEDIN voor
zitter van de M.N.P.; hij trad als zoodanig af om een bepaalde taak 
te vervullen (welke taak dit is, wordt niet nader omschreven). · 

Dr.BOERHANCEDIN, die fel anti-Nederlandsch is en dit bij open
bare redevoeringen op het Maleische schiereiland meermalen tot uiting 
heeft *ebracht, streeft ~aar de opnem:h~van'MALAYA als republiek 
in de FEDERASI NEGARA REPOEBLlK IND\)Nl!.:SL~ 11 , waarbij de rood-witte vl~g 
als strijdvlag zal worden aangenomen. Ei j zou volgens recente, be,trouw
bare beri.chten binnenkort naar JAVA vertrekken, om met de republikein
scha autoriteiten besprekingen te voeren, waarbij hij in het bijzon
der den nadruk op de ondeelbaarheid v~n IHDONESIA en M:ALAYA zal leggen. 

Als fel tegenstander van DA'I'O ONN BIN JAFAR, 'president van de· 
UNITED MALAYS N.a.TIONAL ORGANISA'I'ION, schreef hij in Augustus j.l. een 
artikel in het te KUALA LUMPUR verschijnend dagblad 11 UTUSAN MALAYU11 , 
waarin DATO ONN als de grootste vijand van de Repoeblik INDONESIA 
weid genoemd. Deze vijandelijke gev~elens van BOERHANJi;;DIN jegens 
den president van de U.M.N.O. houden o.a. verband met het feit, dat . 
DATO ONN zich uitgelaten zou hebben, dat MALAYA ~og niet rijp is 
voor algeheele onafhankelijkheid en dat zijn partij niet genegen is, 
de Indbnesische onafhankelijkheidsbeweging té steunen. 

Tijdens de Japanscha bezetting heeft Dr.BOERHANOEDIN een belang
rijke rol gespeeld in de HODOBU, een .:.:Pganisatie voór anti-Westerscha 
propagandavoering op MALAKKA. Er bestaan aanwijzingen, dat ex-HODOBU
leden (w.o.Dr.BOERHANOEDIN) thans een vndergrond"sche a·ctie voeren, .. 
waarvan de doelstelling en activiteiten nog niet geheel duidelijk zijn. 
(Verwezen wordt naar blz. 12 van de NEPIS-publicati~ ·No.37), 

Kort nà. do Japanscha capitulatie zou Dr.BOERHANOEDIN door Ir. 
SOEKARNO zijn aangesteld, om in MALAYA de idee der nationale revolu
tie te propageeren. In dit verbandmoge nog gemeld word.èn,.dat 
uit Maleische- evenals uit Europeesc.hL.P1-:'b_Hciteitsorganen is ge
bleken dat gedurende den PACil.PIC-oor1~oowel in INDONESIE als onder 
de op MALAKKA wonende Indonesiers de gedachten zich begonnen te ont
wiklc;elen in de richting van een mogelijkheid van een staatl:rund.ige 
verbondenheid tusschen MALAKKA en geheel INDONESIE in de toekomst~ 
Toen SOEKARNO begin Augustus 1945 via S~NGAPORE uit SAIGON weer op 
JAVA aankwam, was een van zijn eerste opr:·:rkingen, dat het volk van 
MALAKKA verlàngde naar een vereeniging met dat van INDONESIE. 

ZEER GEHEIM 
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Ook in het programma van TAN MALAKA's Volksfront werd de eisch van 
de vereeniging van INDONESIE met MALAKKA 1 BRITSCH NOORD-BORNEO en 
SERAWAK gesteld. (vide NEFIS-pe·riodiek No.6 Blz.33) · 

Sedert Mei 1946 houdt BOERHANOEDIN zich ermede bezig personen 
uit sm~ATRA en JAVA te doen immigreeren; deze lieden worden politiek 
11 getraind11 , door instructeurs van de Japansêhe soekarilla militair 
afgericht en in groepen ingedeeld. Zulke groepen bevinden zich thans 
in PAHANG en KELANTA:N en zouden in totaal + 8000 man oniva tteh. 
Zij worden tevens geoefend in terroristisch optreden. 
Hun wapens zijn van Japansche her:komst en worden uit SIAM aangevoerd, 
De taak van dit leger zou o.m. zijn: de vernietiging van de M'aleische 
zelfbestuurders op MALAYA met hun aanhar).g.t aang~zien deze beschouwd 
worden als de steunpilaren van het koloniale· regiem. 

· Naast het hierbedoeldeleger werd onlangs door de M.N.P. de _ 
''ANGKATAN--P~OEDA INSJAF 11 (A.P.I.) opgericht. Bij de oprichting dezer 
zeer extreme strijdorganisatie zou BOERHANOEDIN zijn bijgestaàn door 

'. l;wee door SOEKARNO speciaal voor dit doel van JAVA gezonden krachten, 
"'"' waarvan. de namen -nog niet bekend zijn. 

Bij genoemçle polj.tieke activiteiten bestaat er samenwerking en 
overeepstemm.ipg tusschen .BOERHANOEDIN en den beken<;len communis't . 
MOHAMED· SA.M;I:N .. TAI:B. Laatstgepoemde is de leider van het uitvoerend 
comite van de Maleische communistische partij, die tegen de zelfbe- . 
s.tuurders in_ MALAYA agef;lrt. ·omtrent MOHAMED SAMIN TAIB moge het 
volgende worden vermeld: · 

TAIB,. die vloei~nd Engelsch, Nederlandach en Fransch sprè'ekt, 
hield zich voor den oorlog een tijdlang bezig met het geven van rechts
kundige adviezen. In 19.30 ·kwam hij in contact met bultenlandscha 
communistische' agi tato!_',en, die hem in de gelegenhei<t ste~den om in 
MOSCOU aen .tweejarige cursus te volgen in communiS t;i~~he ·sociale 
politi·e.~., Na ommekomst van deze periode begaf ~ij zich naar> SUMATRA 
en begon hij met zijn anti-:Westersche propaganda-voering gepaard met 
celvJC)rm1.I)g, op. ,verschillende plaatsen in de Westkust en in het Noorden 
van SUMATRA. . 

- c · Omsb•eek& dien tijd (1936 ... 19,37) kwam hij. in contact met den Japan-
ner. HAYASHI, van wien hij groote bedragen ontving voor anti-Westersche 
propaganda,. Vermoedelijk is deze HAY:ASHI dezelf'de als KIJUJIRO HAYASHI, 
de president-directeur van de NANYO KYO}\AI (het ZUIDZEEGENOOTSCHAP), 
die voor den oorlog Nederlandseh-Indie heei't be~öchtt naar het hOO;te 
met een goodwill-boodschap aan de Regeering van Nederlan~~ch-Indië, 
doch die in werkelijkheid opdracht had de Japánsche spionnage in de 
landen van den ~ui,de1ijken Oceaan te coÖrdinèeren, alsmede sabota:ge te 
organiseeren, gmbtenaren en militairen om te koopen en een 5e colonne 
te vormen. · 

Een rapport over MOHAMED SAMIN TAIB ~eldt voorts: 
11 MOHAMED SAIUN TAIB was van meening, dat deze collaboratie van groote 
waarde z.ou zijn (of worden) als e,en soort van tusschen-phase in het 
proces van de verwijde;ring van Europeeschen invloed uit de Maleische 
politieke aangelegenheden, met Japanscha 'hulp, om later den Japansehen 
invloed te niet te doen met behulp van het communi,sme, 

· Toen de·J~panners Sumatra bezetten, bleef hij i~ POELAU PINANG 
en bediende den radio-omroep op Japans'ch bevel. Medio Februari 1942 
hield hij een radio-lezing over Sociale hervormingen in Sumatra en 
allereerst bracht hij daarin ·als een.,der belangrijkste programma-pun
ten tot uiting de afzetting van alle inheemsche 'Zelfbe stuurders. 
In de omgeving van deze Sultans lachte men om deze praatjes, maar thans 
ziet men wat er met de meeste Sultans in SUMATRA is gebeurd. 

een 
Eind 1942 keerde MOHAMED SAMIN .TAIB naar Sumatra terug en begon 

propaganda-tournee, die wederom door HAYASHI werd gefinancierd, 
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·die· intuàschen ook ·naar deze strekenwas teruggekeerd. Deze finantie'e
le onders.tand beli~p 200.000 Japanscha gul.dens per maand, 

Eind 1·943· begonnen de Japanners in te zien dat zijn propaganda 
te zeer een CQrpnl.unistische ondergrond had en in dit geval konden 
zij hem niet gë:bi'uiken. De KEMPEI rekende hem in onder het voorwendsel, 
dat hij de hem verstrekte gelden op verkeerde wijze had aangewend. 
Na 2 maanden kwam hij weer vrij, omdat zijn aanbang te groot was, het
geen door de Japanners niet over het hoofd kon worden ge~ien. 

MOHAMED SAMIN TaiB vestigde ~i~h echter niet op de Oostkust 
van SUMATRA, doch in SIGLI, ATJEH. Van zijn onderhebbenden kreeg hij 
de informatie, dat de Japanners er niet goed voor kwamen te staan, het• 
geen overeenstep1de met zijn eigen verwachtingen,· dat de Japanners 
er niet goed doorheen zouden komen. Op dat moment gaf hij aan zijn 
ondergeschikten last de Nationale Revolutie te helpen ondersteunen, 
ongeacht het fei.t, dat het Nationale en het Communistische progr'amiJla 
met elkander in ·te.genspraak zijn. Daarop kwam hlj van SuMATRA naar 
MALAYA. Deze terugkeer n_á.ar M,ALAYJI. z-ou zijn geschied op instructie 
van de KOMINTERN met de.'b·edoeling hem te gebruiken voor de samenwer
ki:ng tus,schen de C};tineé'eohe. en Maleisene communisten. Om nu de Mos
lim~che ,comml"Uli.step. ~P<? ::3.t~-rk mogelfjk te organiseeren, vereenigde hij 
JAVA, SUMATRA en MA:LAYA~ inclusief de Kroonkolonie SINGaPORE, in een 
bl;Ok:':onder. ee.n hoo.fd."' · -
.:(~v:.ai:uà.tré, B<;). · 

.•• 1Volgens een betrouwbaar bericht (B3) zou MOHAlVIED 3AMIN TAIB na 
chr _Japanache capitulatie zich bediend. hebben van dE:l bekende cdmm~nis
,;tii&che :voomapnen. ABDOEL. XARIM en LUAT SIREGAR tot het vormen van 
·het VOLKSFROl~T op SUMA':fRA, · . 

De_ i:ndruk wordt venk.t~~~n, .. ·dat M.S.TAIB een belangpijke J?Olitieke 
figuur 1s, .die achtei' de scheriTien werkt en ervoor zorgt, dat hij 
·buiten schot blijft (de bekende dubbel-organisatie van de communis
ti~che partij, ook 1926 geqonstateerd bij de P.K.I. ). 

' . . . -
·· • De berichten over dezen .. persoon zijn zeer sch,aarsch. Of hij 

contact .heeft;· of h,eeft gehad me .. t bekE?nde communistische leiders op 
'~. JAVJ!., (TAN Ml\,LAKA, JOESOEli' SARDJ;bNO., enz. ) is niet bekénd, evenmin kan 

' wor.den nagegaan de omvang van zijn tegenwoordigen invloed op de 
\ huidige politieke ontwikkeling op SUMATRA. 

( ~'· .. , . 

M.S.TAIB houdt vel?moedeliJk. ~l;l.ans verblijf in PENANG. 

Afgesloten, 5 December'l946. 
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