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LIJ§ï VAN_AFKORTINGEN 

1) aanvankelijk Partai Bepoeblik Indonesia 
2) sinds Sept.19~: Eroletaris Aslia liepoeblik lnternasional 

PARI 

1) aanvankelijk J:erserikatan ~ommunis ,Indonesià 
2) Eartai ~ommunis lndonesia 

PKI 

FDR == .[ront J2.el\lokrasi Ilakjat 

Pesindo = Pemoeda §ocialis Indonesia 

Gapki = Gaboengan Perdjoeangan Kemerdekaan Indonesia 

Akoma c Angkoetan ~ommunis Moed~ 

GRR = Qerakan Bevolusi Bakjat 
. . 

Partai Moerba ~ Partij van Preletari~rs 

BPRI ll:: ~arisan Eembrontakan fiepoeblik Indones ia 

PNI == Eartai Nasional Indones ia 

TRI = ï.entara Bepoeblik .Indonesia 

TNI = I, entara ,Nasional ,.Indonesia 

TNI Masjarakat = met de TRI tot de TNI samengesmolten strijd
organisaties 

SI = §arekat ,.Islam 

Masjoemi = Madjelis Sjoera Moeslimin lndonesia 

PSII ~ Eartai §arekat lslam Jndonesia 

TNII ~ I.entara ,Nasional ,.Islam ,.Indonesia 

Kempeitai~::: Japanse militaire politie 

USSR = Union of Soviet Socialist Republics 
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IAN_MALAKKA ---
I. ~NLEIDING 

~ De grootste voorvechter van de Indonesische onafhankolijk-
·heid is TAN NALAKKA. 

Sinds het ontstaan van de onafhankelijkheidsbeweging heeft 
deze in 110SI<:OTJ getraihde communist ge1jverd voor een Republiek 
Indonesia, ha de uitroeping waarvan hij haar via hElt nationalisme 
naar het communisme wil leiden. 

Teneinde de grote lijn in dit streven vast te loggen~ worden 
de volgertde hoogtepunten in chronolog~sche volgorde weergegeven~ 

1. TAN MALAKKA b.egint zijn communistische loopbaan als gunsteling 
van de Komintern. 
Als Commissaris voor het V8rre Oosten wordt hij boven ALHUN on 
MOESO gesteld. 

2. MOESO en ALIMIN willen eigener initiatief in 1926 een opstand 
beginnen. 
TAN l·'IALAKY-.A is hier vierkant tegen. De geschiedenis leert dat 
TAN MALAKKA gelijk kreeg. 

3. l10ESO doet hem door MOSKOU "d 8Sa voueren'''. 

4. TAN MALAKK.A richt de PA..Bl op~ waardoor hi,i bij d8 Japanse impcria
listen ih het gevlei komt. TAN ~M.LAKKA hoopt als gevolg hiervan 
de handen·vrij te krijgen. bij een oventu8lc Japanse hegemonie in 
ZO. -AZI~. · 

5. Van de proclamatie van d8 Republiek Indones ia is TAN NiliLL.KK:~ él c 
promotor. 
Als teg8nprcstatio wordt Tl'iJJ 1\lALAKiffi erfgenaam van SOEK.':..RN0-11 I_ r" 
HATTA. E.e.a.wordt vastgelogd in hot "politieke testament".~ 

6. T!."N Hf~LAKKA komt er achtor, dat SOEK.tl.RNO-HLTT.î. met het "politit:;kc 
testament 11 willen kno8ien. Hocwel onvoldo8ndc voorbereid, zot 
TAN IviALA.KYJ;, zijn "putsch" in, welke mislukt wegons gebrok aan 
militaire machtsmiddèlön. Glori8ti,id van do PKI. 

7 •. ,I.iOESO arri voert. W. ordt verkeerd ingelicht door MUR SJ.t.JUFOLDDIN ~ 
. di8 con. staatsgreep, wil forceren om.aan de macht te komcp, c.c:.a. 

tor bevrediging v~n oig8n ijdclh8id. · · 
MOESO-affaire. Tl:..N MALAKKl'~ grijpt in, aangezien de tijd noe niot 
rijp is voor eon "Sowjet-republiek Indoncsia". Do SOEKARNO
ropublick moot het bui tenland, speciaal l~MERIKl. tonen, dat zij 
geen communistische hogemorrio in eigen boezem duldt, aG.nr:czicn 
and8rs "~HERIK/~ de SOEKJ~RNO-republiok "doct 11 verdwijnen. Vc!ic!Jr 
all8s moet do Republiek blijven bestaan, daar T"',N Jli1~L:~KK.i~ deze 
R8publiek nodig heeft als sp~ihgplank naar hot communisme, zodra 
de "rode 11 vloedgolf ZO•AZI~ heeft bcróikt. 
TJ,N "L'lL.~lKKA vcrslaat zijn heethoofdige modostanders. 
Tegenkanting togen LINGGADJli.TI- en RBNVILL:S-ovcroonkomstcn on 
torpcdE:rcn aidc-momoiro van STIKT\:l:':R-H;~TTli, passen in dezelfde 
politiek, gericht op instandhouding van de Republiek, 

8. Tweede poli tionel8 actio. De SOE:K.JillNO-ropubliek voorlopig d c
facto van do kaart: 
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Thans komt T;~N Mli.Lh.KKI. in actie. Is gehandicapt door het feit, dat 
de voormalige modc~tandcr,, d? P~I-!WESO, nog niet voldoende 11 bf;wcrkt" 
is en bekeerd tot a c T.i.N ~L.LJ.>KKl~-locr. . 
Ook het volk is nog niet afdoend bewerkt; de propaganda, dat HOESO 
oen valse ~:IOESO en do ~KI-HOESO een valse organisatie en schopping 
van do Neds is, is nog niet voldoende doorgedrongen. 

9./Tockomst, zoals TAN l"'l.LAKKA die zich heeft voorgesteld: de Republiek 
Indonesia, eventueel varend onder andere vlag, in ere hersteld. 
Een SOWJET-republick Indonosia; zodra de "roden" zich in CHIN"·., BIRNi': .. t 
INDO-CHINA on HALJ~KKJ. hebbon geconsolideerd. 

II. VOORG~CHIEDI:NIS 

In 1899 in de HI'Ni:~.NGKAB,m-la11d en. g0boren, volgde IBRAHIH GFLI:.R 
DATOEK(SOE)TAN ~U~LAKKA in de jaren 1907-1913 do normaal-school te FORT 
DE KOCK. Van 1914 tot 1920 vertoefde T:ON I.!AL1~KK<i. in NEDERLAND, waar hij 
als actief lid van de "Perhinpoènah. ,l'n.'èèin·è-:-sä.1:t'4 (Vereniging. van Indon. 
studenten in Nederland) met H:.TT!. en SBHAOEN in contact kwai'rt. . 

Lls onderwijzer werkzaam, aanvankelijk in DELI (1920), daarna in 
het SENfi.Rl.NGse (1921-1922), sloot hij zich aan bij de Hohammedaansc i!cr
en:Lging "§.arekat 1s1an11 afd .SEH/~ANG, welke tor plaatse sterk commu
nistisch georientoerd was. 

Het aanblijven van communisten in de "Snre~ I.S.J:ai.\11 was echter 
niet vnn lange duur. In October 1921 kwam het tot eon breuk. De 11 rod c" 
leden van do s.r., o.l.v. smiAOEN en TllN ~U .. LAKICA, vormdon een eigen groep, 
welke aansprakelijk moot worden gesteld voor de vcrbreiding van commu
nistische idoc~n in do Residentie SFHi'illANG. De door do S.I. gestichte 

"Snreknt: Ua.kj.a1PJ..scholen werden vergiftigd met communistische leerstellin
gen. dok hier gold het motto "wie de jeugd heeft, heeft d.e toekomst". 

Naar aanleiding van gevoerde propaganda voor een alg~mene werk
staking tijdens een pandhuis-affaire, kwam Tl.N ~!ALAKI<A in 1922 voor het 
eerst in conflict met de toenmalige Ned.Ind. regering en werd te KOF
p:.NG op TDIOR geinternoord. Op zijn verzoek kreeg hij vergunning om van 
daar naar het buitenland te gaan. Eerst begaf hij zich naar NEDERLAND 
om opnieuw contact op te nemen met d e"l,?erhinpoenan Inclonèsia", die in 
deze tijd (1922) juist do linkse richting uitging. 

t In November 1922 ging T<~N H!l.L. ... K..T<J' .. naar het bui tonland, studeerde 
' an de Oosterse Univer si toi t van ~IOSKOU, werd lid van verschillende 

artij-commissies en schreef in 1923 verschillende opruiende pers
artikelen over JAVJ •• i~no 1924 word hij door ~IOSKOU naar K! .. NTON gezonden 
en belast mot de partij-organisatie in hot·Vorre Oosten. 

. In April 1925' gaf T •.• N m .. LA~<A te K:.NTON een brochure uit, ge-
titeld: "~1ENOEDJOE REPOBBLIK INDONESIA" (Naar do Indon.Rcpublick). 

Deze brochure gaf een beschouwing, hoe in de toekomst . 
de revolutie in Indonesie gevoerd moost worden. Do naam nnopoeblik 
Indones ia" ontstond aldus voor de eerste maal in 1925. 

·~ 

Omstreeks dezelfde tijd waren de in ÜOSKOU getrainde Indon.com
munisten HOESO en J.LHIIN do promotors van de bekende c0mmunistischc 
opstand in 1926, welke door de11J:erserikntan ~orununis lrièoncsia"wcrd 
voorbereid. 

Tf~N W.L.l .. KKI. in zijn functie van Commissaris voor hot Verre Oosten 
weigerde ochtor aan deze opstandspoging zijn goedkeuring te hechten; 
hij achtte de tijd nog niet rijp voor oen algemene gewapende actie on 
wilde zich voorlopig slechts bepalen tot agitatie on locaal uit te 
vooren stakjngon. 

Alsnee hebben HOESO en J.LHIIN hun zin doorgedreven, met gevOlg 
dat de opstand op een mislukking uitliep. De l?KI werd in Nod.Indil!: 
ontbonden en haar leiders geintornoord; ~m:cso en i~LirUN wisten echter 
te ontkomen. 

Door toedoen van HOESO die na de opstanel van 1926 hot eerst 1108-
KOU Wist te bereiken, werd Ti .. :& H:.L.AKKil. èoor do Kor.Iintern officieel 
geroyeerd. DeZG sche\].ring is naar men doet voorkomen tot op h2clcn blij
ven voortbestaan. 
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In Juni 1927 richtte TAN ~IALAKKA met en1:'nle trouwe volgelingen 
te BANGKOK de "Pnrtni H.ëpöebl:Clè Itii:16nesin" (PARI) op, welke communis
tische organisatie zich, ten doei stelde, het Ned·. Ind. Gouvernement in 
de Indonesische Archipel te doen verdwijnen. De hoofdzetel van de:Ze 
PARI bevond zich sedert haar oprichting tot en rnet de capitulatie van 
JAPAN (Aug. 1945) achtereenvolgens te BANGKOK, MANILLA, TOKIO en 
SJANGHAI; 

De agitatie tegen de Ned.Ind. Regering vJerd persoonlijk door 
TAN_MliLAKKA uit HONGKONG geleid;gedurende de jéiren 1937 t/m 1942 uit 
SINGAPORE. 

Tijdens de Japanse bezetting is TAN I\IJAIJ-~.KKA verschillende malen 
op Silloib.TRA en JAVA geweest, doch kon -onder de argus ogen van de 
Japanse Kempeitai- zich slechts bepalen tot ondergrondse activiteit. 

Terstond na de Japanse capitulatie nam T! .. N MALAKKA actief deel 
aan de republikeinse vrijheidsstrijd. De naam PARI kreeg omstreeks 
deze tijd de betekenis van "Proletaris Aslin Hepuqliek Internasionnl:11

, 

met als doelstelling de vorming van een groot communistisch Zuidoost
Aziatisch blok, omvattende de gebieden BIRMA., SIAM, INDO-CHINA, r/Ili.LAK
EA, de PHILIPPIJNEN, INDONESI~ en tropisch-AUSTRAL!~ • 

. J Uit het bovenstaande blijkt, dat de door MOSKOU geroyeerde 
communist van internationaal formaat TAN MALAKKA, voortdurend een 
ongekende belangstelling heeft getoond voor het toenmalige Ned.Indi~. 

III. DE GEBOORTE VAN DE REPUBLIEK INDONESIA 

Zoals bekend, w·erden in de kritieke dagen van Augustus 194? 
(omstreeks de capitulatie van JAPAN) SOEKJ~NO en HATTA door een zek0re 
Pak HOESIN, als het ware geprest -zulks met gebruikmaking van de 
gewapende macht der pemoeàa's- de onafhankelijkheidsproclal!latie van 
de Republiek Indonesia te tekenen, daar zij anders als politieke col
laborateurs met de .Tapanners aan de Geallieerde strijdkrachten zouden 
worden uitgeleverd. J Deze Pak HOESIN bleek niemand anders dan TAN TMLAKKA te zijn; 

-~ TAN HALáKKA is dus de promotor van de proclamatie "Indonesia }[erdeka11
• 

De sluwe communistenleider liet SOEI<ARNO en HATTA respectieve
lijk het President- en het Vice-Presidentschap aanvaarden en zorgde 
er voor zelf achter de schermen te blijven. Blijkbaar achtte hij de 
tijc1 nog niet gekomen om op de voorgrond te treden, Dat hij hiervoor 
echter de mogelijkheid-heeft opengelaten, blijkt wel uit het zgn. 
11 politieke testament" van SOEKARNO, !L\TTA en TAN MALAKKA (gedagtekend: 
DJAKART.A 1 October 194?), waarvan de inhoud als volgt luidt: 

"Indien wij (SOEKARNO, HATTA c.s.) op een gegeven moaent niet 
"meer in staat zijn, om de strijd voor de onafhankelijkheid 
"van onze Negara Repoeblik Inclonesia voort te zetten, eragen 
11Wij de leiding over aan: 

11 1. Kameraad TAN Hl'1.LAKKA 
" 2. Kameraad Mr. IWA KOFSOEHJ\. SOFMANTRI 
11 3. Kameraad SOEYJiRNI 
11 4. Kameraad SJAHl:UR. 11 

Ook dit zgn. "politieke testament" werc1 oncl er pressie van TAN HAL!1.KKA 
c.s. door SOEK!mNO en HATTA getekend. . 

Uit een onlangs buitgema~kt concept-schrijven van SOEKARNO cri 
HATTA (gedagtekend 29 Haart 1946) is gebleken~ dnt beide hoge Rep. 
functionarissen van plan waren de op 1 October 194? te BATAVIA 
opgestelde "instructie11 in te trekken. Voorts werd in hetzelfde 
schrijven door SOEKAHNO en HATTA pertinent ontkend, dat zij ooit een 
politiek testament hadden opgemaakt, dan wel ondertekend! 
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Aangezien het hier een concept-brief betreft, welke bovendien 
niet geparafeerC!, noch onèertekend is, mag worden aangenomen c1at hij 
èoor SOEKARNO en HATTA nimmer werd uitgegeven. Vermoedelijk hebben 
beiden toon reeds bèseft, hoe groot de invloed van TllN lliALAKKA in 
werkelijkheid was. Hen denke slechts aan de èommuriisti.sche relletjes 
van Febr. 1946 in het CHED.IBONse, welke met moeite door de toenmaligo 

.. TB.I konden wc)rden onderdrukt. 

IV. DE ThN l!ALAKKA-PUTSCH ~ 
Sinds het uitroepen van de Republiek Indonesia bestonden in 

haar gebied twee, ogenschijnlijk vijandig tegenover elkaar staande, 
communistische hoofdstromingen, t.w. de TAN tW.LAKKA-aanhang enerzijds 
en de 11 Rirtai Komrounis Indonesin 11 van AT_,IMIN en )).WESO anderzijds. 
Het politiek program van TAN r,1i\LAKKA met betrekking tot Indonesin om
vat drie punt en , t • w , : 
1. De vorming van Mn onafhankelijke en souvereine-Republiek voor en 

èom:, het proletariaat (voorlopig los van MOSKOU), zonder met de 
Neès in onderhandelingen te treden; 

2. In deze Republiek, op nationaal-communistische leest geschoeid, 
wordt de t:J.acht aan de proletari~rs gegeven; ·· 

3. Het bereiken van het in ad 1 en 2 ~estelde, (ogenschijnlijk) 
onafhankelijk van HOSKOU. 

De PKI daarentegen streeft direct naar de vorming van e"en 
communistische Republiek, rechtstreeks sesubordineerd aan de U.S.S,R., 
uit te voeren volgens het orthodoxe Sowjet-systeen. 

Dat beièe stromingen, -welke in feite hetzelfèe doel nastreven, 
è:och ter verwezenlijking daarvan nuance-verschillen in de uitvoering 
vertonen-, meningsverschillen hebben, heeft de historie van de Repu
bliek geleerd. 

Tussen beide nuancen in stond aanvankelijk de in Juni 1946 
opgerichte 11 Angkoetun Konmunis Hoec1n 11 met als leider IBNOE PAHNA. 
Bij het zich toespitsen van de TAN UALAKKA versus PKI "tegenstel
ling" sympathiseerde deze nieuwe communistische pemoeda-organisatie 
net de TAN HALAKKA-aanhang; na de "putsch" van 3 Juli 1946 heeft zij, 
zoals hierna vermeld, het gewroet van de TAN MALAKKA-beweging zelfs 
voortgezet. 

De è:irecte aanleiding tot de 11 putsch 11 was de ontevredenheid 
in TAN WiU{I\..1\:A-kringen, voortgesprott:n uit het feit dat bij de 
Neè.-nep. onderhandelingen de Ned. invloed steeds meer toenam (B.;\T;\.VIA,' 
BANDOBNG, SE~,ffiTIANG, SOEilABAJA gingen voor cl e Republiek verloren). 
Derhalve was <'Ie "putsch" gericht tegen het toenmalige kabinet SJJ:..HJ:aR, 
dat in die clagen steeès meer concessies aan èe Neds deed. Daarnaast 
werè ~ls neven-motief vonr de stn.atsgroep ook de toenemende invloed 
vnn è'e11 Pnrtni Komtnunis Inc1onesia 11 in 1\.epublikeinse regeringskringen 
genoemd. Deze toenemende invloed van de · PKI was zeker niet denk
beelc1ig; het kabinet SJAHJUn was overwegend links, evenals het Kor.::ti té 
Nasional Indonesia Poesat (volksvertegenwoordigend lichaam; echter 
niet gekozen, doch aangewe-zen), terwijl in beide reg€-Pingslichamen 
practisch geen plaats was inreruimd voor è'e TAN lU;LAKKA-groep~ Daar
bij kwan nog, dat c1e "Sa jap Kir i '1 (linkervleugel· in d-e--Republiek; 
echter met uitsluiting van de TAN HALAKKA-aanh"lng) ogenschijnlijk 
op samenwerking net de Neès. aanstuurde (in feite-werden de onder-
hanè clingen slechts als een aélempauze beschouwd ! ) ,hetgeen onver
enigbaar was met de rac:Hcale anti-Ned. polit:c:::' van TAN MALAKKA. 

De staatsgreep-, welke in werkelijl{heid ten doel had SOEKARNO
HATTA te corrigeren, mislukte als gevolg van het feit, dat "Gen.Maj. 11 

SOEDAhSONO (Divisie-commandant van DJOCJA) zijn troepen niet vol
leelig achter zich had en dat de macht van de ·Polisi Tentara Rep. 
Indonesia te DJOCJA (onc:er ccnoando van 11 Kol" KANAPI) te gering was 
om Cl e staatsgreep te vol tooien. TAN }IJALAKKA c.s. werd en geinterneerd. 
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Het betr ekkints tot è czc 3 Juli -"affaire verklad re: e T:.N :r.: .. LLKKI:..1' 
dat hij het niet eens was met het politiekebeleid van de toennaligé 
:U. epublikeins e re.:;ering. Hij gaf te kennen het k_apinet SJAffiUj_, lan:::s 
p~rlementaire Wef: te willen dwingen, af te treden. De militaire , 
staatsgreep van SOFDABSONG keurde hij af; het optreden van laatst- _ 
genoemde noemde hij een po:d.ng 7 om iich omhoog te werken. Door deze
-volgens het beproefde systeem afgeler,dc .. dUbieuze verklaringen, 
mede door zijn grot.e invloed in verschillendo :tepublikeinse rc~:crings
en legerkringen, heeft TAN r~LAKKA zich aan een offici~le berechting 
weten te onttrekken. 

Do 3 Juli-affaire werd verder oracti$-eh zonder TAN :-JALAKKA 
door het :Ll.epublikeinse hoogr:ercchtshof behandeld. · 

De ccschiedetlis leert vorder, d'at TAN ?iALAKKA -ondanks zijn 
internering- do communistische a[~i tatie ihdii'cct hooft weten voort 
te zetten. Zijn work werd ovor:~enomon en v-oort-·ozct door IBNOT PA~tNA, 
leider van de "Angkoetan Kommunis Ïndonesià", met wie TAN IIALAKKA 
cedurende zijn internorints herhaalde malen in contact is geweest. 
De AKOHA hEJeft dan ook steeds aanr~edron€;en op vrijlating van do lei
ders der 3 Juli-affaire. Dit aandringen word steeds krachtiger, nHer
mate de TAN TiALAICXA-infiltratio in do TJ:\I (TNI) on laskars (in het 
bijzonder die van ~ffiST-JAVA) toenam. 

I._; Het bovenstaande leert, dat TAN HALAKKA in dû :G.epublikeinse 
politiek moet worden beschouwd als do exponent van do moest radicale 
anti-Ned. richting. • 

V, DE ACHTERGROND VAN DE liOF.SO-iiFFAIREW' 

Met de val van TAN !.1A.LAKKA brak een glorietijdperk aan voor de 
"Sajap Kiri", waarin onmiskenbaar de PKI-invloed zich steeds meer 
uitbreidde. Onder leiding van AMIR SJARIFOFDDIN, de "big boss" op de 
voorgrond, en ALIMIN als de '1mah achter de schermen", werd de pos i tie 
van de linkse strijdorganisaties( 11 Laskar Merah" ,"Pesindo'; enz.) 
geconsolideerd. De PKI-gorie culmineerde in een samensmelting van 
deze strijdorganisaties met de TNI onder de naam van TNI-Masjarakat 
(ook wel het "troetelkind'' van SJARIFOEDDIN genoemd), Later is ge
bleken, dat deze linkse strijdorganisatie persoonlijk door SJARIFOED
DIN, -wat diens toenmalige functie van Minister van Defensie mogc:ltjk 
maakte-, werden gefinancierd. 

. Do RENVILLE-overconkomst (17 Jan.l948) maakte -s;J.\8rwachts eon 
einde aan het glorietijdperk van de "Sajap Kiri". Zij viel uiteon 
om zich vrij spoedig te hergroeperen tot de oppositiepartij 7 onder 
de naam van ".Eront Qemokrasi B,akjat". 

Als tegenhanger van het FDR werd, eveneens in begin 1948, 
opgericht de ".Q.crakan Jievolusie Jiakjat" 7 waarvan wijlen J.WEWARDI 
(leider van de"Barisan Banteng Republiek Indonesia") de algemene 
voorzitter word, doch TAN HALAKI\A in feite de geestolijke leider wns. 
Wederom TAN MALAKKA, die zich op do achtergrond houdt! 

Het behoeft geen betoog, dat do GRR de co~rdinatio van alle 
met TAN HALAY-..KA sympathiserende partijen on strijdorganisaties in 
de Republiek beoogt, welke coljrdinatio medio 1948 nog werd geaccen
tueerd door do samenbundeling van de politieke partijen in do 
"Partai Hoerba". De GRR bleef echter de overkapping van de "Partai 
Mocrba" en de TAN l'rALA'K:"t\A-strijdorganisaties. 

Het derde blok, -hetwelk sedert do RFPVILLB~overconkomst 
aan het bewind kwam-, was de coalitie"Masjoemi" - PNI, met HhTTl. 
als leider. Deze coalitie heeft de -val van het kabinet SJARIFOF.DDIN 
weten te bewerkstelligen. 



De historie toont aan, dat de ME,sjoemi in 1946 reeds lild 
T;,.N MALAKKA-idec~n was geinfoetoord (deelname van do voornnnstn2.ndc 

i\:Iasjoemi·"-loidcrs NOH. YAMIN en ABIKOf;SNO aan do staatsgreep 
van 3 Juli 1946), Medio 1947 vielen meerdere symptomen vnn commu
nistische agitatie in de l'ifasjoemi op. De 11 Pnrtai Sarckat Islnm 
lndonesia" (linker vleugel van do Hasjoemi ·) nam aëtief dcÖl nan 
het la2.tsto knbinot SJARIFOF.DDIN, zulks in togenstelling met do 
andere ï/Iasj,)em1 -partijen, die en bloc geweigerd hadden, doel te: 
nemen aan genoemd kabinct. Naderhand is gebleken, dat deze gedrags
lijn van do PSII zijn oorza.8k vond in sympathie met do TJ~.N·~IAL.:.KKJ.
polit~ek; ABIKOESNO, tweede vice-voorzitter van de Ht:sjoemi , vvcrd 
nad:rnand ook nog algemeen voorzittor van do PSIL 

Het voorgaande uiteenzetting is voldoende duidelijk aangetoond. 
dat TAN HALAKr:A met hoofd en schouders boven zijn PKI-medestande:rs 
uitsteekt en dat hij het deswege noodzakelijk acht, zi-ch steeös op 
de achtergrond te houden. Dit laatste hebben SJARIFOEDDIN en de in 
Aug. 1948 uit HOSKOU op JAVA gearriveerde.:•;o:c,so nimmer begrepen. 

Hun weg leidde, volgens de orthodoxe opvattingen, recht naar 
het doel zonder (nationalistische) omwegen. 

MOESO begi~de grootste fout van zijn leven door gehoor te 
geven aan de influistE:ringen van Al:UR SJARIF'JEDDIN. Laatstgenoemde, 
vervuld van wraakgevoelens jegens do laatste HATTA- Masjoemit<
rcgering, waarvoor hij hot velo had moeten ruimen, moet MOESO d c 
indruk hebbon gegeven, dat do omstandigheden gunstig waren voor de 
"sociale revolutie". Onbewust van het fait, dat hij zich hiermodo aan 
MUR uitlc:wcrde, stemde MOESO met deze zienswijze in, zondor acht 
te slaan op ALHUN 1s tegenwerpingen. AMIR maakte van deze meevallor 
gretig gebruik en liet onverwijld de actie (Sept.l948) inzetten, 
zonder zich er van te overtuigen, of men met do voorbereidingen te 
MADIO:cN, de toekomstige hoofdstad van do "SOVJET-republiek Indonc
sie", gerood was gekomen. 

TA.N MALAKKA liet van zijn kant, zijn modostanders rustig be
gaan. Zelf was hij op veel subtieler wijze bezig geweest do "nntio
nalisten" te bewerken; de "Partai Moerba" stond na hot uitbraken 
van de opstand achter de HATTA-regcring; de strijdorganisaties van 
do GRR namen actief dool aan de zuiveringsoporaties tegen do PKI~ 
opstandelingen en TAI'T i'.TALAKKA horkroeg zijn vollGdigo vrijheid 
van handelen. 

Na de UOESO-affairo, wolko in con nederlaag van do PKI(on 
in de dood van MOESO ?) resulteerde, was het de beurt aan de GRR, 
om, onder de brilliante leiding van TAN NALAKKA, haar gezag uit te 
breiden on het volk te prepareren op de toekomstige groep naar do 
aacht. · 

Hoo groot haar invloed roods was, bleek bij do laat~te 
Ned. -Rep. besprekingen, welke -volgens de Chinese pers- door 
toedoen van do "Partai l'1oorba", op eon volledig fiasco uitliepen. 
Ongetwijfeld hoeft Tf1.N T1A1AKYA, met het doen mislukken van deze 
lantsto besprekingen, -waardoor de LINGGADJATI- en RENVILLF.-ovcr
oenkomsten op losse schroeven kwamen te staan-, willen aantonen, 
dat eon sar1.engnnn mot do ?ifcds nu conmaal "onmogelijk11 is on dat 
zijn radicale poli ti ok slechts do enige ju:Lste is om tot do "sou
vcrcinc" (in do toekomst communistische) Peepubliek Indonosia te 
geraken. 

In dit licht moet dan ook d c figuur van T,iN i''lf,LAKFA, als 
algemeen leidor van het vcrzet na de tweede politionele actio 
word on bozion. 
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VI • l',AN HAU.IQffi_fü& LEIDER VAN HET "VOLKS11 VERZET 

I
.. i\5 .Kof~ na- ~het i!i:Zetteri Van" de t~ve~d"e p~lit~~ele actio (19 Dcc. 
194o . doken ih DJOCJA en in het KEDIRis9 geruchten op, als zou 
TAN MALAKKA sedertdien doo_r SOEK:l.RNO zijn aangewezen als coördina
tor van de guerillnstrijd. 
Ook doden geruchten de ronde, dat tijdens de aanval op DJOC·Jf-;., in 
een goheimè bij conkomst ten huize vo.n SOEKfillNO belangrijke be-
sluiten wareh genomen. · 

Werden deze geruchten aanvankelijk met een korreltje zout 
genomen, alras vwrden zij een nadere beschouwing waard. 

, Eer\. B'"'informant kreeg Ü1Zage van het verslag van de gehcdr:1e · 
'zitting, welke inderdaad op 19 Dcc. 1948 ten huize van de "Prasi
dont" werd gehouden. Ti,id ons deze vergadering, bijgewoond door con 
twintigtal Republikeinse prominenten, werd besloten dat do vrij
heidsstrijd zal wordon voortgezet op basis van de guerillastrijd, 
uit te voeren door de TNI oh andc~c strijdorganisaties. Tot al
geheel verzetsleider Werd TAN ~T!.LAK.KA uitverkoren, .die in zijn Goci
lijke taak ter zijde gcstaan zal wordon door SOEKIHAN, de Hasjoemi
lcidor, on de comm~nistonlcidors CHAEROEL ShLEH, IBNOE PARNA (beiden 
T;"..N M.'\.L!~KK/.,.-aanhanger s), AIDIT, WI:Kiî.N/~ (PKI-leiders) en andcren(B3). 
In hoeverre Ti.N M,:..Lt.KI·Gl. zelf,' bij de vcrgadering aanwezig is geweest, 
is niet bekend. . 

Van andere B-informanten werden nadere bijzonderheden ver
nonen omtrent de tijdens deze geheime zitting genomen besluiten, 
meer in hot bijzonder m.b.t. de onder do huidige o1:1standighcd0n 
te volgen 11 rogerings"-politiok. _ 
Deze politiek werd gebaseerd op oen bed cktolijk, doch doelbewust 
vormen van oen 11 dubbclregoring", bestaande uit twee groepen 
regoringspersonen (B/0). · . 

Uit de gostelde richtlijnen blijkt de Tf.N :l'.IZ.L!.KK.:~-politiok; 
deze richtlijnon zijn n.l.: 
a. het tot elke prijs voorkornoh van oen bindende overoonko1:1st 

met do Neds; 
b. het traineren va:n eventuele b2sprckingon r:1et do Neds tor be

reiking van hot onder a. gestelde; 
e. de Indonesische kwestie zo lang slepende te houden totdat 

onder buitenlandse druk, de Republiek (zo mogelijk, gohcol 
Indonosi~) buiten do Nods om, volledige cnafhunkolijkhoid 
!krijgt. 

Van hogergonoe!"l.de 'dubbolregcring" bcsta~Jt de eerste groep 
uit SO}";K;.RNO-HATTA c.s., dio zich 9-oor de Ned. troepen te DJOCJA 
gevangen,_moetcn laten nemen. Na gevangenname rnoct deze groep zich 
~construçtiçf'' voordoen, d~w.z. ~ij Oionon door de Neds to Wordon 
beschoUWd álël do e:roep :•waarmèe noë, t o praten valt". Hocwol zij 
met do Neàä riogen ohdor'h.1hdo1on, moeton zij .oeh definitieve ·':'vor
eenkomst ontlopen. (Wederom fungcr<:::n sot'fG.RNO oh H:.Ttrl .. nls stroo ... 
poppon voor Tl~N ~r:.LAKKA.) 

Do tweede groep, bestaande uit de "negatieve clonenton"~ 
moet o.l.v. TAN MALAKKA de Javaanse noodregering vormen. Deze 
tweede groep heeft tot taak, door het aannemen van een uiterst 
nega-tieve houdins ~ de eerste "constructieve" greep in een ze vor.:r
dcli~:; mogelijke pos i tic ton opzichte van è 0 bui tenwereld te pln~~ tscn. 
De negatieve houding van deze tweede ~roep r:1cot gericht zijn op 
hot velhoudon van do 3U5rillastrijd, gepaard gaande net terreur en 
intimidatie van do bevolking, teneindode tc•ostand vnn chaos en 
crirust te bestendigen on do bcv0lking te dwingen oen non-coUpora
ticvo houdinc; nan to nomen, opdat de buitEmwereld do indruk krijgt, 
dnt èc Nec1s niet in stae.t zijn de orde en rust to herstellen, n1~1dat 
het Indonesische v0lk 11 zich niet nogmaals wenst te lo.ton end or- . 
drukken door de Ncds en deswege v~-r zi,in vrijheid vecht". 
Het Republikeinse prcpaganda-appar::to.t zal daarnaast het nodige vcr

ichten, om-.Oéleze !:lening in het buitenland te versterken. 
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Danrenboven 111oet èeze tweede greep een gevecht 0n tijödhst V"<:.ren, 
om het volk (J..ees: het p±'olotariaDt) rijp te naken v--:-r:r èe konenèo 
"sociale revolutie". 

(Omtrent de nystcricuze positie van de SuEJ.atraanse nooè
ftOfSerir;.e we.rà ni~ts vormeld ~ H;owel blijkens een dccunont èczo ·. 
~ rpgor~ng~ o{ficJ.eol c1o;,~ Hl~TTL-~. werd ingesteld, vorr:~en hot (]cel van 
ac~e instolllng en ~c WlJZe van inpassen van deze nnrdregorine in 
de bov~n ~oorgogevcn politiek, een raadsel.) 

Hoewel_ laag gc~valuoerà, meet aan do honcl van hetgeen ver
der ontrent T1">.N J"'ALAKK1' ... 1 s activiteiten bekend is, aan bovenstaande 
berichten een hoge waarde wnrdcn toegekend. · 
Het is vrijY1EÜ zeker, dat het "poli ticke testanent 11 ten ui tvcer is 
gelegd, in zoverre dat T:.N· Hi~L;;.I\KA de leiding van c~e vrijheièlsstrijcl 
(tijèelijk?) heeft ovor2:cnomen en haar van achter de schernen zal 
vccrtzetten, nu SOBJ:J..RNO on HATTA vo.~rlopig van hot toneel zijn v..::r
àwenon. 

( 

Op 22 Dec. 1948 c"uikt T,';.N !If.L:-..1<..1\A in KEDIRI op, on v:-cr 
Radio Djawa Timoer oen zoor felle redevoering uit te.· sprekon, w.aa:rin 
hij de rcvolutionno.iren uit de gehele archipel oproept, zich aaneen 
te sluiten en terug te keren t0t de "bamboe rçentjing"-coest, on to 
strijècn vcnr èe "100% lieràeka'1 , zonèor nochtans met do Neds in 
onderhandelingen te treden. 

. omstreeks èczclfc1e tijd kreeg Ti'..N ttiL:~KKJ:.. contact met Co 
led·en van de Javaanse n"cèrogcring, waarvan SOEKili1'.N als 11 promier 11 

funeeerde. l~en C3-bcricht wil, dat op 27 Dec. 1948 in het KBDIRiso 
een ••Republiek Inèonosian(!) werd ui tser0epen, welke republiek 
geleid zal Worden c: C'Gr c'c 11oinisters 11 SOEKIHf.J\T, SOES,~.N'l'O TIRTOPRAD JA, 
K.:.SIHO, SOEPB!\TO en Hadji rt\SHOER, ter zijde i:;cstaan è·xr T/.N Iü.LL!CK:. 
en SOE'rOMO (ê e BPRI -lciè er). Ook "KoJ..II SOENGKONO zal vormocel oli"j k 
van c:c pàrtij zijn geweest. (Hoc èe libre toedracht is e;crwoost, laat 
zich slechts gissen.) · 

Hogo1:1Jk èttt 'rAN Hi';.LXKK1';. bij bovengenoemde r;elegonhoj_c: 
de functie van •tstao.tshoofd" aan:;ebcè en kroeg.· Omtrent het al èan niet 
aanvaarèon hiervan, is niets bekend; echter mag worden aangenomen~ 
dr:t T,i.N }1A.LAKKA voorlopig zijn C'Uèe rol zal prefereren, n.l. die 
van de "man achter èe schernen11 , welke rel hij tijc~ens de proclana
tic vnn de SOBKl:..RNO-H;~TTA-republiok op 17 !me::. 1945', en ook nadien, 
zo eoesterlijk JOSpoeld beeft. 

De opeenhoping van politieke en t;uerillaloic:ers in het 
KEDlRise werd niet cfficient geacht, bevendien viel begin· Jnn.l949 
de ex-KEDIRI-zcnder uit, waardoC'r de vcrbinding mot de Sumatraanse 
regering en via èeze, net het buitcnlanè werd verbroken. Niet lang 
daarna trekken èe 11 ministers 11 dan ock naar het gebied ZO van DJOCJJ .. , 
alwaar ziçh de hogere TNI-loiciing ( 11 Koln' 1 NASOETION cm SlM!.TOEPl.NG), 
clie 0vor verbinë!ingen met SUW .. TRA en met de Sultan van DJOCJI. (en 
diens schaduwbestuur) beschikt, bevindt. 
Aldus werd ee lcieing gedecontraliscerè. 
(Vo0r W .JAVA was reeels een aparte leièing gocre~erc1 , zoals naèor
hanc: zal Wr:'rè en aan~ egoven.) 

TAN H! .. LJ;.KKA einèigre zijn red c vc::,r Raèio KEDIRI met 
de wnrrc1en: 11 0rganisecrt U in partijen en treepen onder het 
drio-lcc~ige netto: Islam, Proletnriaat, Nationalisrrw11 • · 

Deze Wo0rden zijn veelzeggend bn geven èe politieke 
richting ann, welke TilJ-J HALl'..K!<" .. A nls C0~trèinat,.Jr van het totale 
·~olks"vorzet heeft ingeslagen. 

TAN MALAKKi:.. heeft een nieuw politiek proGran opgestelc1
. 1 

c1a,t .in eerste instantie gericht is op èe rehabilitatie van de 
Republiek en op de verkrijging van de vcllec:igc <:'l'lnf'hankelijkheid 
v::-:cr de Inèonesische i'..rchipel. 
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aar gerea1iseerê! werè. 9 cl at zulks' enkel on ·alleen bereikt kan worC:: cm 

.
oo:: sar1enbunàeling van alle. rûvolutio.nnairo,. zowel .. li. nks-. als rechts
en.chto kr:achten, doet hot niet vreémd aan, dat ThN H,'\.L;~KKI~ vc'l-'·r 
lles op nationale. eenheid ao.ndringt.· 

Het rijp maken van het volk vc'1r het communisme komt in hot. pro;;;ro.n 
niet voor, dit is (Vé:,c•rlopig) op het tweede plan geplao.tst. 

In·dit program zijn de volgende richtlijnen aangegeven: 
1. Bemachtigen van sleutelposities in zowelNed.als Federale regerings-

instanties. ·· · · 
2. Bevorderen van·het "sesepuh 11 -stelsel in de dessa's (sesepuh= ouê.or

lingenraad), teneinde het volk verkiez:::.agsbevJUst te maken, hetgeert 
de eerste stap is naar het politiek-bewust worden. 

3. Oprichting van "rukun-tani 's'i (=dessa-coBperaties), tor bevor<:1ering 
van de financitHe draagkracht van de dessa-gemeenschap, .waardoor 
hot vcrzet heter gefinancierd kan worden. 

4. Propaganda, gebaseerd op de Islam (o,m. met aanhaling van Korán-
spreuken), voeren. 

Speciaal het laatste punt verdient aandacht, aangezien hieruit duide
lijk blijkt, dat TAN ·HALAKKA de Islam als tweede paard voor zijn wagen 
wil spannen, hetgeen mogelijk weinig moeilijkheden zal opleveren, 

\ gezien het feit dat in zijn leer met opzet oen ruinc plaats voor de 
. godsdienst is gelaten, in tegenstelling ~ot de orthodoxe leer. 

Ook het militaire program is op samenbundeling van krachten 
gericht en omvat derhalve do samensmdting van de voorl!laligc TNI, do 
Islamietische strijdkrachten (ook de TNII van de"Negara Islan Inàone
sia "in W. JAVA), de BPRI van SOETOMO on do voormalige FDR-:strijdkr~c-hton 
tot ~~n 11 Tentara Nasional11 • . 

Het woord "näsional" geeft ook in dit verband weer, dat TAN NfALAK..T\A 
voorshands de nadruk legt op het nationalisme en niet op het comnu·-
nisme. · 

Teneinde niet in de fouten van de SOEKARNO-republiek te vcr
vallen, werd ter bestrijding van het t errour- en rampokkwaad, gericht 
tegen de inheemse bevolking, als· punt opgenomen dat allo, buiten deze 
"Tentara·Näsional" staande strijdorganisatics, !!loeten worden ontwapend 
en ontbondon·dan wel vernietigd. Voor de Neds werd een uitzonderine 
gemaakt, deze nog en naar har.telust gerampokt, geterroriseerd en vcr
noord worden. 

I. Aandacht verdient de door TAN ~fALAKKA geschreven en ui tg a-
geven brochure i'SANG GERILJA DAN GERPOLE:K11 " 

!5ûze brochure, samengestold · vó6r èe laatste Ned. r.~.ilitaj_rc 
actie, -verl!loedelijk in de tij.d c~·tl.t Til.N rtALtlKKA. in het gevang znt~ p1erd 
b.lijkens een persbBricht (van de .nspr PO'', eBn doorgaans goed ge
informcerd Chinees-N.!Rlois blà.c~) na c: c Ned. opmo.i~s in grote getale 
verspreid onrle~ de guerilla'.s öp JAVA. Ook ter sumatra 1s Westkust· 
vond deze broch"re haar weg naar hot vorzetswezen; het mocht de Nod. 
tpn ter SV/K gelukken~ de han·d op een excoplaar te leggen. 
In dit handboek voor è e nili ta.ire en poli tiek-'economische guerilh-
strijr1, zegt cle schrijver hE3t volgende~ . · · 

"Het Republikeinse leger (TNI)i als volksleger, worèt èoor 
"èe maatregelen van de Rationa isatie en RBconstructie · 
11 beèreigc;1 en vèranderè in een koloniaal leger, c~at gcscbPt-
11ècn is van het Volk en hocwel bekostigd èoor c1it Volk, 
"uiteindelijk èient or.J. ditzelfde Volk te verdrukken. Ik 
"dring é!an ook aan op do vorming, van guerilla-laskars in 
"do geest van 17 Aug.l945'. 11 

·Verf. er wordt hc't politick-econol!lisch aspect Vc..n Jo Republikeinse 
· strijà voor è e onafhankelijkheid, gezien uit comounistisch stanc,punt, 
'Ze--er ui tg~breiè. behand clè. Zo beschouwt schrijver col!lpero.ties op 
allerlei ~cbie~, zoals proèuctie-, transport- en distributie-co~pora

t:ties, als het sterkste economische wapen in cle hanc1 van do gucrillo.
\;st:djd er. (E.B.a. word r,an ook in Tb.N MALAKKA 1 s politieke pr_ogran 
t.opgenoncn.) 
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Ob~ in deze brochure valt op, c~at Tli.N MALAKKA. het commuhismc 
als zodanig vJeinig op do voorgronë laat treden, wnarcloor de een ... · 

,vouèige lozer zich bepaald niet aan do inèruk kan onttrekkoh, dat hier 
.oen ruJ..t:iotlê-lis:t en I1,i,et een comt.lunist aan het woord is~ 

. . .· Irf tiet ar~~kel van de "SIN PO" van 8 Febr. 1949 getiteld: 11 Do 
OtJr:Irtiun+atische ii?-vloeè breidt zich uit in Oost- en Mi~.èEm-Java", 
worc1t ih rt:ike liJnen liet TAN MALAKKA•govaar geschetst. 

Het blad spreèk"l! zijn bczor,gdheiè uit ever het feit., c~at è'c con
crunistische invloeè van TAN tRLAruçA bereids zijn introèe heeft geêa.an 
in do eonheden van de TNI, die tot de guer~lla1strijc~ zijn over;;cgaan. 

· Voorts weet het to vernelèen, èat persoti~:m uit de .IU.TTli.-a.anhang 
zeur v?ront~ust zijn over c10ze· conr:1unistischc ihfiitratie i~ èc TNI,. 
aangezJ.en eh t velgons zegsliecl en .zeer grote gcvolt;en zal hebbe.n met het 
oog op c"lo pogingen, c:c::'r nièclel van een conpromis een oplossing te 
zoekén. · 

~
en. vcrwacht n.l., clat zr)èra SOEKARNO-HATTA c.s. met de Nec1s in c,nc'cr
andelinge::~. zullen treden, èit feit rlr-nr Th.N HAL!lKKA c.s. als een 
erraad aan d.e nationnle zaak zal worden boschouwel, hetgeen niet tc.t 
uigcn, doch tot barsten zal leièen. · 

(De enige rec"on, waarom de SOEKARNO-HATTA-aanhang, -cao betrokko
lijk klein is-, bovengeschetste onrust vertoont ligt vocrshanes in 
het feit, èat zij van èe besluiten tijc'ons èe geheime zitting van 
19 Dec. 1948 genome~, geheel onkundig is.) 
"-
\ Niet alleen èe "SIN PO" ziet c1e toostanè vr.ij somber in, ook 

_...het te SINGAPORE verschijnenè'e ciagblaè\ 11 UTUSAN UELAYU" gaf uiting 
aan zij.t;l vrees, <"at c:e tweocle poli tionole actie de Republiek in c'e 
arnen van TAN MiliAKYJ'i heeft gedreven. 
. overigens verdient hot feit verr:lelc:ing, c~at c1e partijraac: van èe 
"Partai Socialis Indonesia", -àe linkse partij van SJfl.HRIR, c1 ie zich 
niet bij het FDR hoeft aangesloten-, lang v6~r het inzetten van c:e Ned. 
r.lilitaire actie heeft voorspeld (blijkens een èocunent), dat een nieuwe 
communistische partij zal worè1en gesticht dcor c:o GRR en c"e 11 Pnrtrü 
l:ioerba", wa-;·rbij de rostanten van hot FPR en c1e PKI-MOESO zich zullen 
aansluiten, znèra èocr de Nec"s een nili tairo actie W0rc~t ingezet, 

Ook van è.o 11 Pnrtai Serikat Islam Indonesia" en èo PN! werc: 
aangenonen, èat zij zich bij dit monst0rverbond zullen aansluiten. 

j Hoe tracht TAN JIA.Lrl.KKJI.. het conglor.1ernat van politieke partijen 
_. in zijn nieuw-Gevnrnè links front sanon te brengen? 

, . Het antwor:rd luiè t: "Wie de wapens hoeft, hoeft ë! e r;1acht" • 
· Ergo nocten in eerste instantie de TNI en c:e strijèoreanisatios poli• 

tiek worden bewerkt, èaarna het volk r.1et haar politieke partijen. 

voorshands n0est op de voore:;ronè geplaatste karakteristiek vc:.n 
(TNI)lHet "nationale.11 leger laat zich ui.teraarc1 neeslepen ènor èe 

èe TAN r.'!ALAKKA-leer_, het iiàt10tm1Isnc. . . 
De ke c1 ivisie "S'liiiWKN'Gî" was vc'lc!>r de evaèuatie uit c1e W.JAVA
"pockets" reeels gec:celtelijk besmet; na c"~8 evacuatie heeft è,e besmet
ting zich uitgebreid. De overige TNI-di visies,~ in wier rayons de 

i 11 SILIWANGI" werd golcgerè, raakten ev0neens nin of neer besnet. 
1 Ook de infiltratie van bovenaf werè toegepast, "Kol". SOENGKONO 
\was reeds "bekeerd" (AKO~!A.-lid) de 11 Koln 11 MOESTOPO en NASOETI011 vc>lgc1en, 
j het gif drong ook è o lagere regionen binnen. Zelfs HATTA hac1 geen 

andere keus en meest met èe wolven in het bos l!l.eohuilen. 
·Toen de MOESO-opstanf uitbrak stond slechts <!lën van c:e TNI-ëivisios, 
c~e ·vrormaligc !Ve van SOLO, en bloc achte:r èe PKI-riOESO; cle cveriee 
divisies stonden nin of neer van harte achtor de Republiek (lees: 
TA.N·HAL/:..KKA). Tiet het elimineren vnn èe FDR-elementen in c1o TNI, 
~kreeg Ti1.N HALA.1.1Gl. è c volle beschikking over c1 czc strijdnacht. 
~~ 
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(TAN Wl.LAKIV"!.- Dat Tl'.N 11:..:Ul.KKA op c1 oze groep vcllec~if; kan rekenen, 
na.nhanr,ors). beh.oeft geen na.èer betcng. 

Wel verdient het feit vernelèin.c:;, c~nt c~e strijdor::·ani
saties nitlmer ond ei' ~~n centraal nili tnir hccÛ!kwa.rtier werè on u 

onf1orgebracht on c1ttn c:ok schuil ginsen cmc,or velo nar.1.en. Eon centrale 
Tt..N Hll.UK:K:A-strijètmcht :Jnèer eenhoofc:igo leiC::l.rtr; ZC'U c.'m cie politieke 
te8enstanders èn c, e Nec's én het bui tenland te veel zijn op(-;evallcn~ 
De GRR bestaa~ uit .14 linkse partijen, waarvan tworc:ere over strijc.l·
cr[:anisaties ·beschikken, mot name c;e "Bar.1boe Roentjing" naë'erhnnei on
gezet in cle Brig. 11TJITAROEM", de ''Barisan Banteng Republiek Inc1 one-
sia", èe "Baèjak_Laoet", de Divisie "Ti~NTOMO" en an~oren. 

(Hi .. SJOEHI- en ,D~· I·Iasjoemi is qua ledental c:c :;ro~tsto pc:litioko 
andere Isla- partij. Echter ontbreekt het ho.a.r nc.n brilliante 
mietische leiders, waarc~o"'r het geheel een logge. inerte nQsso. 
organisaties) is. Bovendien tolt de H::tsjc-eoi haar noeste a:::mhan~ers 

oncler het gewcme volk, (e "proletariors", c"ie van 
huis uit met è e Is lau zijn grGot ;sebra.cht, zone: er zich in Hohar:moc' 1 s 
leer te hebben verdiept. Aangezièn dit ~owone volk voor hot ovor5rote 
èeel in dessa-verband leeft, on èe dQSSa van oufsher op o~n cno~unale 
gronc~slag is gefundeerd, behoeft hot weinig betoog, c1at T•~N ~L'i.L.~KKA 
in deze massa een voedincsboë!em voor zijn leer vindt. Bovendion weet· 
hij èe menselijke sentimenten t;occ'l te bespelen; als zeem van hot 
~Unangkaoouse volk, -èat verwonderlijk gocc1 t!ln c~o Islnr:~ én het con~::m
nisme weet te belijèen-, zal TM~ rrALLK.i\:A. do juiste snaar weten te 
vinden, om het hart van de alledaagse Islamiet te beroeren. In c1it 

. verband worèt sewczon op oe PSII, ë!io als de linkse afsplitsing van 
het r1asjoemifront elient te worêen beschouwc~. (Zie hoofdstuk V.) · · 

l 
Brengt ~en hierbij in rekening het feit, c1at do TI.N •r;.L;~KKil.-. groeperin
gen c1 e PKI-~WESO hebben bostreden en daarèo0.r in het vaarwater van 
èe Hasjoeni terecht zijn gekomen,dan C'lag men er op rokonen, clat TAN 
~IALAK.."{A in Basjoemi-kringen mot zijn nieuwste politiek van· sar.lonbun
delen enig succes zal hebben. 
Onherroepelijk zal èeze politiek een scheuring in c1 e ~fa.sjoe!:'li tewoec; 
brengen,· c:e orthoc'loxe Islamieten zullen fel tegen,wcr hot ccrmunisne 
blijven staan, de alledaagse Mohammedaan zal zich laten beprnt en. 
Hot eerste, vocrshanès laagge~valueorèe, bericht hierentrent werd be
reids ontvangen. Een partij-schéuring zou in de Masjoeni zijn ontstaan 
als Gevols van onenigheden tussen twee groepen, t.w. een connunistisch 

, georH~ntcorc:e en een orthoèoxe groep J~asjoerai-aanhangers. 
Ook èe "SIN PO" van 8 Febr. 1949 kwan met analoge berichten. Volgens 
c,it blaè zou zelfs clo opP,erbevelhebber vnn cle ~bsjoeoi-stri,iclkrachtcn, 
ZAIN!i.L iJUFIN, niet meer accoorè zijn gegaan met c] e politiek van zijn 
partij on ovcroenstooning hebben bereikt net T,"~I\1 H!i.LAKKA. Ov~rigens 
noemè,e (Ie "SIN PO" ook de "Gerakan Penocc1a Islati Inc!c1nesia" oncïer 
de afvallige Islam- 'partijen. 
Al raet al laat het zich aanzien, c~at gisting in do H:.sj0eni op knnst 
is. Vcorlopis zal. TAN 1\I,'i.Li .. KK:. nog op geringe effectieve steun van 
Islam-zijde neeten rekenen. Van de crthoc1 oxen en intoll"Octuelen ·in 
èit rechtse front kan oppositie vcrwacht wnrèen. 

(PKI en jDe PKI, het FDR en èe TAN ~,f:,LJ~KKA-aanhanc;ers zijn allen 
FDR) vogels uit ëén nest. 

Hot het betlincJi[Seil van de HOESO-affaire, was c: e ~epubliek 
-(~n ne-t haar, TLN IL"1.L:~KI;J..) nog niet van de PKI-heethocfdcn ·verl0st. De 
loi~ors waren vrij spooèiB ge~limineord, dnch de ruim 30.000 gevanGe
nen vcr!:1den oen ·probleem. Deze 30.000 nensen allen togen c1e ouur 
plaatsen wa.s niet c~c:cnlijk~ boveMien had T;..N "1'>.LáKKI. andere plnnnen. 
Het reclassorin~swerk~ dat veel tijd in beslag neeC'It, vordcrèo te 
langzaan en al spoedig werc~en èe rtongevaarlijkcn" vrijgelaten en zelfs 
weer in c1o TNI-geledcren, inèion zij in het loser haèden ~ec1ienè, 
opgenomen. . 
Tt'.N H.b.L/;,KKA en zijn GRR en "Partai Hoorba" zaten ovenmin stil, als gocc~o 
herders gingen zij onc,er öe schapen rond, om hen tot "betere gedachten" 
te brengen. De "bekeerd E-n" werè en è eols vrijgelaten, ècels "in beschor-. 
ming genenen tegen het volk" • · 
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Onder het volk viel ook nog het e.e.a. te doen, het volk noest van diens 
afkeer van alles wat con~unist was, genezen worden. Deze afkeer staat 
TAN ~'IALAKKA n.l. bij zijn infiltratiepogingen in de weg. Kort na do 
aanvang van de ~~•DIOEN-opstand zetten de GRR en de "Partai Hoerba 11 een 
grootse propaganda-canpagne tegen de opstandigen in. Blijkens een 
document werd propaganda gevoerd, als zou MOESO oen valse MOESO zijn 
en de PKI van deze MOESO geen co~".1unistischo beweging doch eon beweging 
"made in Holland", net als doel, tweedracht in de Republiek to zaaien. 
Herinnerd wordt aan de, in do Republikeinse pers geuite beschuldigingen 
aan h8t adres der Neds, dat zij de MOESO-affair.e hadden geè'nsceneerd·. 
E.e,a. kon worden gestaafd md bewijzen, bestaande uit Ned.vlaggcn, uni
fornen, insignes, e.d., welke op PKI-ledon werden aangetroffen, aldus 
deze beschuldigingen. 
·1Tet d oze propaganda hoopt TAN VIALAKKA het volk van haar afkeer voor 
cor:tmunisten in hot algeneen te genezen en de PKI-govangrnen te doen 
inzien, dat zij zich onder valse leiders hadden geschaard en dat de ware 
communisten bij de GRR en de "Partai Uoerba" waren te vinden. 
Indien deze ~ropaganda lang g8noeg ongestoord gevoerd had kunnen worden, 
dan was de mogelijkheid niet uitgosloten geweest, dat het grote gros 

-

van de PKI-MOESO naar TAN MALAKKA c.s. was overgelopen. 
äN..llALAKKA kregg,,_echter niet de nodig_g__1i.jd en de nodige rust, om on:, 
Qhinderd zijn gang te kunnen eaan. De t~eede politiongle actie was 
en lelijke stre~oor deze rekening. 
et is evident, dat in de huidige omstandigheden, TAN ffALAKKi\. de PKI 

slecht~ gedeeltelijk meekrijgt. ·In de gebieden, waar sinds de geboorte 
van de Republiek de PKI de.meeste invloed had {SOLOse, DJOCJàse en het 
NADIOEN-KEDIRise), is de PKI recalcitrant. Strubbelingen en onderlinea 
gevechten hebben reeds plaatsgehad en vinden nog steeds plaats; het aan
tal meldingen van deze incidenten neer:1t zelfs toe. 
De weinige, overgebloven FDR-leiders zijn (nog?) te kortzichtig on in 
te zien, dat TAN l'fALAKKA, uit co~munistisch oogpunt gezien, de juiste 
weg (via het nationalisne) bewandelt, en dat hét vasthouden a8n do oud~ 
orthodoxe weg onder de huidige omstandigheden tot niets leidt. 

(De "Barisàn Pen
brontakan Rep. 
Indonesia*) 

De BPRI, het "nationale revolutie-leger" van de bo
ru<jlte SOF.TOMO alias. 11Boeng 11 TóMö, ve?tegenwoordicde 
gedurende Het 8riejarig bestaan van de Republiek het 
militant-extremistische element. Aanvankelijk op 

nationalistische leest geschooid (de BPRI gaf indertijd de toon aan in 
do -tegen de linkse groeperingen gerichte- 11Benteng Repoebliek Indo
nesia"), ging dit revolutie-leger in èe loop der tijden steeds neer cle 
linkse richting uit, daar de 11 strijàgeest"van deze organisatie. -in 
verband !!lot de onderhandelingen mot de Neds- door èo Republikeinse 
reeoring niet langer moor kon wordon bevredigd. Het resultàat was, èQt 
medio 1948 de BPRI zich grotendeels aansloot bij èe rrPartai Moerba", en 
claarnede zich definitief aan c1 e zijde van TAN 1\.ffiLh.KKl.. schaarde. 
De communistische invloed in de BPRI trad op de voorgrond tijdens de 
"PKI-MOESO"-affaire. ''Boeng'' TOMO koos de zijde van de regering en 
keurde de opstand van MADIOEN af. 
In HIDDEN-JAVA, met name in Noord-KEDOE en SOLO, nlsmede in OOST-JAVli., 
met name in de Residenties J;30DJONEGOHO, KEDIRI en MADIOEN namen de 
BPRI-strijdorganisaties echter voor 50% actief deel 2,an de opstand ö 

Later bleek, dat zij a2n de opstand hadden deelgenomen, louter vanwege 
het feit, dat zij tegen de regering waren, en geenszins uit sympathie 
voor de PKI. 

De kansen voor TAN MALb.KKI1. om de BPRI alsnog. in haar geheel aan 
zijn zijde te krijgen, zijn groot, aangezien zijn leer alle mogelijk
heden onen laat om de 11strijc1goest 11 -waar het bij de BPRI in de eerste 
plaats om gaat- naar hartelust te kunnen botvieren. 

' 

JAVA is van oudsher het eiland geweest waar. T.~N HJ.Ll.KKll. 1 s 
idee~n het diepst doordrongen. Van JAVA uit drong het "licht" door 
naar de overige eiland en. . . 
Op SUMAT:R.A 7 in het bijzonder ter sumatra's Westkust, is TJ.N ~'ll .. L! .. K:.T<CA-gcen· 
onbekende. 
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~eneinde een indruk te geven van de invloèd, die hij op do be
volking heeft en van de kanseJ1 1 welke Tl1N Mf.LAKKl' .. maakt, te zullen 
slagen i~ de coBrdinatie van hêt verzet, wordt gebiedscewijs hot volgende 
overzicnt gegeven: 

(1.illest-Java1l._n do laagvlakte van m . ....r,:+~ vindt T::;.N HI';.Li.KY..<'.. een ui tgcbroi-
. de ··schare van toegewijde aanhangers. Heer dan elders, is de 

Û
evolking h er vatbcar voor zijn communistische idoe~n. Het sterkste 
ont~um is. wel de .Rosi.~entie KRf .. Vlf.l.NG. Niet verwondcrlij.k is dan ook, Jo.t 
n dlt gebled een schiJnbestuur, gebaseerd op de T.o".N ri!J.Li~KKA-loer en los 
~:~;n DJOCJA, WGTd aangëpeild. Uit documenten is gebleken dat deze "Peme

rintah Repooblik Djawq. Barnt" van do "Bamboe noentjingll emaneorde. 
In het gebied van de ttparoel Islam", grotendeels de bost-PREANGER om
vattende, heeft TAN riA'L;.I(KJJ. geen directe invloed. Uogolijk dat hij zal 
trachten, via de J!Iasjoemi invloed op deze fel-Islamiotischo beweging 
uit te oefenen, doch allo tekenen wijzen er op,. dat T.:'..N HI-iL/.KKA voorlo
pig van deze zijde geen steun en modewerking hooft te verwachten. 
In de geheime zitting te DJOCJA op 19 Doe. 1948 moot bosprokon zijn, op 
welke wijze het Republ:i_kcinse gezag in W. J;~.v.î. moer ruggegraat te geven. 
Omstreeks de jaarwisseling werden z. van .Bl:..NDOENG besprekingen gohouden 
door o.m. de communistenleiders CHl.ETIOEL SALrB, IBNOE :P~~N•~ en do zöon 
van do Wali Negara Pàsoendan, de TNI-"rnnjoor" I.CHH/•D, met eGn aantal 
PASOENDJJ.N-prominenton •. !'Taa.trcgelen tel;' inponsivoring van het verzet 
worden bospl'ökert. E.e.a. htttl tot resultaat;do.t eniger Pl~SOENDl.N-promincnten 
w.o. de voormalige promier van PASOENDAN, illeealu stcün aan het vcrzeta
wezen toezegden(B3). 
Ook IWA KOESOEn;~ OEHf!.l'TTn vide "politieke testament") cl.ook in W.,JAv.· .. 
~ oowe · o op o en omtrent de persoon van de nleehele îoic,er . 
voor·W.J: .. Vli niets bokend is, kan mogelijk l:J.ntstgenooméle bedoelde per
soon zijn. 

thJöE:!:IfL~~u., de hUidige premier, schijnt ook voor Tri.N H: .. L;.KKJ~, te zijn be
~ zwekcn; aan hem werden de richtlijnen van T:.N ~.Il.L!.KKA 's werkprogram 

bekendgesteld, aan de hand we.nrvan DJOE1"1HANA instructics gaf aan ·do 
11 c èllen 11 in B/:..TA VIL, BUITENZORG, SOEKABOEHI, T JIJ':..NDJOEr. en T ;;.SIJ~:n: •. LAJI!. 
(C/0), Het heeft or alle schijp van, dat de PASOEND! .. N-regering roods voor 
een klèin gedeelte aan de zijde van TAN HALLiKKJ:.. staat. Onlangs werd 
ergens in W.J!.VA oen D.opublikeinse "Hoge Commissaris voor W.JA.Vi',." ge
installe erd, In hoeverrü deze persoon, OEIGJ.R BR/~TAKOESOEHA, aan do 

!
zijde van TAN UJ'"LAKKA staat, is niet bekend. 
Op militair gebied bestaan in W.JAVA qua ideologie twee grote verzets
groepen, nl. een Islamietische en een communistisch geörienteeràe, die 
scherp tegenover elkaar staan. · 
Zoals gezegd heeft T"""N MA.U,KKli. van de "Daroel. Islar.I" niets te verwachten, 
evenmin van diens strijdorganisatie, de "Ientara ,Neeara ,!slam Indonosia", 
Is het verwonderlijk dat de "SILIWh.NGJI' tijdens het binnendringen 
van W.JAVA opdracht had, deze TNII en passant te liquideren? 
De TNII van haar knnt verklo.arè.e de "SILIWi~NGI" pFor1pt tot uongerogeld" 
leger, dat zo nodig vernietigd mag worden. 
Ti~N Hi.Ll.KKJ.i. beschikt echter over een soepele go est! 
De TNI-"l'ifaj 11 i.cmr:~D ·1NIIlf,NATAKOESOEMIJI schijnt aangewezen te zijn, om te 
trachten Islam en.communisme tot elkander te brengen. Het kunstje is . 
eenvoudig genoeg. De "Bamboe Iloentjing", de Brig "TJITl.IWEN", de "Ten
tJ.ra Resmi" en andere T.l,N N!;.Lli.KK:i.-strijdcroepen in W.Jf.VA zullen een 
naansverandering ondergaan, ze zullen voortaan "Tentara Islam Indonesia" 
kor1en te heten! 
Volgens een C/O-bericht zal ACHM!.D trachten de twee voornaamste staven 
van genoemde strijclt;roepen, de "T:'farkas Pertahanan Djawa Barnt" en cle 
"Staf Gabungan Untung Surapati" samen te voegen, waarnc deze gecoobineer-
de staf · leic,ing zal goven aan de "Tentara Islar1 Indonesia". 
Voorlopig heeft deze "stunt" nog weinig succes. Van do 11 Tentara Resni 11 

werd vernooen, dat zij het vcrtrouwen in de leiding van T;>.N Jli',.LAKKA 
heeft verloren, torwijl van het Reg ."BOGOB" - Brig."TJITAROEJ'i" het sterke 
verloop opviel, -tientallen leden van dit reginent hebben zich reeds 
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In Bi~NTAM hebben Islam en. communisme van oudsher ·reeds .. · goed met ell:aar 
kunnen opschieten. De berichtgeving uit Bh,N'rtJ:1 is echter te sunniel',. 
om er m.b.t. de Tf>.N .HALAKKA-binèing conclusies ann te kunnen vor
binclen. 
Resumerend kan van W.JAVA wordon gezegd l ànt Tl~N HAiuÜCKl-~. kal'l rekenen 
op ëe "SILJ:'I'IANGI"-Div en op het volk en het verzetswezen in de laag-
vlakte; èe ·"Daroel Islam" in de O,PRBANGER daarentegen is sterk tegen 
zijn politiek gekant. 

(Midden-.Jaya>.Jrn c1 it deel van JAVA is èe invloed van TA.N MALAKKA op 
lc1e bevolking aanzienlijk ge~~QP'Ar èan in W.JAVA. In de 

uitgesproken Hohammeàaa.nse s reken, waar èe Masjoemi 
heer en meester is, heeft zijn leer nog weinig aanhaneers gemaakt. De 
afkeer van hot (PKI-)communisme is nog te groot. 
Zo is de huidige situatie in het KO:CDOF.S-PATI-RFHBANGse voor TAN 
Hli.LA.KKA bepaald ongunstig te noemen; in dit gebied werkt èe !.iasj0emi 
van harte met de Neds samen. 
Een ander gebied, waar hij voorlopig moet toekijken, is Noord-KEDOE. 
Hier hebben de Kini's d~sèanig vat op de bevolkine, èat de kansen 
voor het comnunisme vrijwel nihil zijn; tijdens de PKI-opstanè werden 
in het PARAKANse èe rebellen met behulp van de bevolking binnen àf
zienbare tijd ge~limineerd •. 
In TEGAL-PEKALONGAN heeft hij evenmin invloed. Tijdons de "Tiga-D::;.2rah''
affaire (einc1 1945) kon èe PKI in genoemd gebied geen voet aan de 
grond krijgen. In deze streek -staanèe onder Ned. controle- bestaat 
een zgn. "Hoeèjahidin-republiek11 , een vrij onbelangrijk ~fusjoemi
schijnbestuur, met sterke affiniteit tot èe "Dnroel Islam"-bewebin:=; 
in W.JAVA.. Een 11 SILIWANG!-republiek11 in he-tzelfde gebied was geen 
lang leven beschoren; hoewel zich onderlinge gévechten tussen bcièo 
"republiekon 11 hebben voorgedaan,. verèween de 11 SILIWANGI··• republiek" 
met hot vertrek van de laatste "SILIWA.NGI"-t:roepen naar W.Jf,VA en 
niet tengevolge van Mas joemi-overwicht. (Febr .1949) 
In de overige gebieden ván M.JAVA kan TJJ.N H!J.Li..KKA zijn kansen bij de 
Hasjoetni beproeven; hoegroot de te verwachten steun is van laatst
genoemde pnrtij, laat zich nog niet vaststellen. 
Voor wat ·betreft èe PKI lig&;en do kaarten evenmin naar W8ns. 
De situatie in de Vorstenlanden -sinès de gebo'>rte van de Ilopubliek 
cle PKI-bastions in H.Jf.VA-. is verward; TAN ~~ALAKKA heeft hier niet 
de nodige tijd en gelegenheid gehad, èe PKI te "bekeren", 
In het gebieè Noord van d·e weg DJOCJA-SOLO, aanvankelijk ·beheerst 
èoor de TNI, konen communistische invloeèen aan èe oppervlakte; èe 
symptomen zijn echter te vaag, om ·de hand van TAN Mf:~.LAKKA, èan wel 
die van de PKI to kunnen aanwij zen. 
Zuiè van voornoemèe weg wordt een strijd or.J. èe heerschappij gevoerd 
door twee groepen: 
a, de groep, die naar vo'lrtzettin::; van het nepublikeinse bestuur 

streeft, ter zijde gestaan èoor de TNI en bevolkingsguerilla's. 
Leiding gevend orgaan is het civiele gedeelte van èe Javaanse 
noodregering (o.l.v. SOEKD1t-'l.N), terwijl het driemanschap 
Nl.SOETION-SIMATOEPANG-LOEBIS, de TNI-leic,ing vertegenwoorc~igt. 

b, de PKI-aanhang, o.l.v. WIKANA en A.IDIT, èie W, Z en 0 van DJOCJA 
èe macht volledig in handen heeft en scherp tegenover boven
genoemde greep staat (WIKANA wns een toegewijd cliscipel van 
AMITI SJARIFOEDDIN),Jn he.t SOLOsel::est:nateen tweede ste:rke PKI-groep, 
staande onder ALHUN, die voorshands eveneens front heeft gemaakt 
tegen dé TNI-Hasjoemi-TJ.N MALl,KKA-combinatie. 

Beide groepen bestrijc1en elkaar onderling, in het KLATENse -waar 
SOEKfi.TINI (Th.N H!.Lf~KKA-an.nhanger, zie "politieke testament") een 
schijnbestuur heeft in.:;estelc'l- hebben botsingen plaats gehaè' tussen 
TNI en PKI. 

I 
In het SOLOse heeft è e T"~N JIL;.Ll.,_KKA-beweging zich (nog) niet als een 
afzonderlijke stromihg aangeè.ienè 1 hetgeen niet verwonderlijk is, 
aan[;ezion do PKI hier nog de overhand heeft. Dit 'PKI-bastion is 
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êChter in "~ewer~ing" êh;w~i m~t behulp van ALIM!N, de oude concurrent 
van Tt.N MALAKl~A • AanwiJz~ngen bestaan dat b.LIMIN zich met laatst
ger'l.oèmêe heeft geassocieerè; ALDHN werkt thans n.l. sar.1en met een 
bestuursliè van de GRR, ter. voorbereiding van de "ommezwaai" van è.e 
PKI naar het TAN HALAKKA-front. Deze "bewerking" verkeert echter nog 
in het beginstadium. 
In het Zuic'~en van het bestuursressort SOERAKAnTA, met name in de cn
gevin:; van BATOEREDNO, heeft MIS;.OETO DAnDESMAN (PKI, voorman MADIOFN
affaire) een schijnbestuur in het leven geroepen. · · 
Welke zijde de Sultan van DJOCJA heeft gekozen, laat zich slechts 
gissen; zeker is dat hij fel anti-PKI is, aangezien laatstgenoemde 
doende is, do invloed van de Sultan te fnuiken, De vraag in hoeverre 
TAN MALAKKA deze Islam-voorganger (uit hoofde van des suitan's functie) 
heeft weten te beinvloeden, moet vonrshands onbeantwo0rè blijven. 
Resumerend kan van M.JAVi• worèen gezegd, dat TAN HALAKKA over èe TNI, 
de afvallige Masj oomi-aanhangers, dito PKI-leden en èe Javaanse ncocl
regering kan beschikken, De ortnoëoxe Masjoemi-aanhang en het wraak
zuchtige c'1eel van cle PKI staan echter fel tegenover iedere toenaderings
poging van 11 GRR-Hoerba"-zijde. 

(Oost-Java) Jrn het KFJDIBJs"ri.>evindt zich een z. eer sterke TAN MAU.KKA
".""", cel, gegroepeerd rond "Kol" SOENGKONO, de invloedrijkste 

--- verzetsleider in o.JAVA. TAN MALAKKl~ werè àan ook meor-
mlen in het KEDIRise gemelc1. Sinds èe oprichting van de "AKOM!t", lic~ 
van c:eze orr,anisatie ,is SOENGKON0:1• ~én van de volgelingen van TAN · 
~~LAKKA, welk feit hiet heeft nag~laten zijn~empel te drukken op de 
OOST-JAVA-TNI. . 
Daarnaast is SOETOHO 11 goede tweede", waardoor de BPRI eveneens aan 
Tl..N HàLil.KKA 1s. zijdè is. komen te staan. 
De Ma.sjoemi verkoert in het staèium van "bewerking"; Haèji MASHOrr:, 
"minister" van Goàsc'ienst in de Javaanse noodregering, heeft zich 
met SOBNGKONO geass0cieerc1. (Fj), . 
Dit sensationele feit heeft in orthodoxe kringen reeds ëe noèice be-
1'öor.ing gewekt en tot onrust geleid. 
TAN ~1l.LAKKA 's kansen bij dè Masjoemi hangen af van het welslagen v.J.n 
zijn nationalistische en nnti~Ned. propagaDda en daarnaast van de 
anti-Neè .stemming in deze Islamietische partij. Deze. anti-Ncc1 .gezinc"!
heid verëwijnt echter gaandeweg~ althans bij het cewone volk; nan 
e.e.a. is het correcte optreden Van de Ned.troepen debet, Hoe ver
schillend is dit optreden van dat, zoals r:'l.e Hepublikeinse propaganèn 
het c1oet voorkoMen. Sterker, het volk bemerkte spoedig, dat het niet 

,,----. èe Neès, doch à e TNI. en c1 e QVerigo guerilla 1 s te vrezen hac1
, clie è'"wr 

gebrek aan voedsel hun toevlucht moesten zoeken tot roof en rampok, 
· Slechts indien SOENGKONO er in slaagt, het voedselprobleem op te 

lossen, kan TAN Ml ... LAKKA vat op het volk krijgen. Dit behoort echter 
tot de onmogelijkheden. . 
Uit het H!illiOEN-KEDIRise en het BODJONEGOROse kwamen reeds meldineen 
van volksverzet tegen èe guerilla 1s binnen. 
In analcgie met H.JAVA, staan in O.JAVA èe Vo'lrmalige PKI-bastions 
in het U.ADIOF.N-PONOROGOse, TAN HA.LAKKA in de weg, Ook hier heeft 
zijn beraffineerd e prOpaganda nog onvolèoenc~e op PKI en bevolkine 
kunnen inwerken. · . . . 
Voor wat betreft èe PKI, bestond kort na het inzetten van de tweede 

(

politionele actie een zekere mate van overeenstemming met oe TNI 
en overige strijèorganisaties. Een officiäle orèer van PKI-zijde om 
met de TNI samen te t;aan, is echter nooit geseven. Daarentogen 

, heeft. SOBniPNO in het verleden instructies gegeven, om zowel àe 
l Republiek als è'e Neds te blijven bestrijder;. . 

De "associatie" van de PKI met het TNI-MasJoem~-blok kon dan ook 
niet van lange duur zijn. De oude. controversen traden weer op de 
voorgrond en de onderlinge verstandhouding verslechterde. 
Onderlinge gevechten tus.sen PKI en Mas joemi hebben zich reeds voor
gedaan. in het z. KEDii1Ise, MADIOENse en PONOROGOse; het aantal 
meldingen hieromtrent neemt toe, 
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Slechts de verhouding TNI ~ 1~sjoemi schijnt voorshands goed te zijn. 
Het gebied Oost van KEDIRI vormt op de algemene regel een uitzonde
ring. Hier schijnt de co~rdinatie van TNI, P.l\I en r.rasjoemi succes te 
hebben gehad, in zoverre dat in dit gebied niet meer van TNI of 
afzonderlijke st.rijdorganisaties wordt gesproken. 
Er is slechts sprake van een "Pertahanan nakjat" (Volksdefensie, 
geheQl in. overeenstemming met de brochure "SANG GEi:ULJA DAN GERPOLEK"). 
In deze "Volksde:fi'ëfisïè" zijn alle godsd-iens.tige en politieke ver
sch~~len ·weggev-allen; het is hier het "volk"~ dat voor de 11r1:erdeka" 
str~Jdt. · · :· 
Deze "VolkSdefonsie" is het enige, tot dusver bekende, tastbare 
resultaat van TAN MALAKKA 's streven naar het totale ''vo1ks"verzet. 
Met betrekking tot de, in de Oosthoek geinfiltreerde TNI-benden, 
is bekend, dat deze_groepen sterk beinvloed zijn door de TAN I~LAKKA
ideologie enerzijds en in mindere mate door die van de J~sjoemi 
anderzijds. De stemming is echter. anti-SOEKA1,"1NO-HATTA. 
In het algemeen zijn de infiltrerende benden sterker beïnvloed door 
de TAN MALAKKA-ideologie dan die, Welke in het voormalige :Llepublikeinse 
territoir achterbleven, 
Mogelijk dat dit met opzet .zo geregeld werd. Agressieve, infiltrerende 
eenheden moeten nu eenmaal over een betere strijdgeest, gebaseerd . 
op een of andere ideologie, beschikken dan "achterblijvers" me.t· een 

N
defensieve taak. 

esumerendehkan TAN HALAKKA in OOST-JAVA rekenen op het TNI-Hasjoemi
PRI-blok; et volk zal echter,zolang de voedselpositie van het 

verzetswezen niet verbetert; bepaald tegen het TAN HALAKKA-communisme 
zijn. 
Ook op de PKI hoeft hij voorshands niet te rekenen. 

(Sumatra) tDe PI\I komt.op SUMA'l'HA ~isch overal voor; de invloed 
~van deze partij loopt ih de versdhillende g~bieden nogal 
sterk uiteen. In het bijzonder .in TAPANOELI, Zuid

Sumatra's Oostkust en Sumatra's Westkust had de PKI een sterke 
positie. · 
Uit het beschikbare feitenmateriaal is echter ~-op te maken, of 
en in hoeverre TAN MALAI\KA invloed had op deze PKI-kernen • .In de 
beric~tgevin~ van~UMAT~A.Js~.:L.~.ijp •. n~a.m l?.~~~~~~!ltet ~o2r·i 2~ ,Re 
N€!8. l.n!ictrt~ngêtïa~enS"'een ZiJn z n Tiltriges nog m .. e op 1iê~ spoor, 
of TAN Mi'l.LA.KKA moet nog met zijn agitatie beginnen. Sumatra's West-est vormt hierop een ui tzonder.ihg. · 

als onder O,JAVA aangegeven, werd TAN HALAKKA tot voor kort meor
len in het KEDIRISe gesignaleerd. Een C/O-bericht wist echter te 

vermelden, dat hij begin Febr. 1949 BATAVIA had nangedaan, op door-
reis naar SU1~TnA. Dit'feit hoeft niet als onwaarschijnlijk te 
worden beschouwd; het ligt in de lijn der verwachtingen, aangezien 
SU:MATHA na JAVA aan de beurt is. · 
Ter Surnatra 1s WestkUst had zich in het voormalige Ilepublikeinse 
gebied, reeds lang v~~r de tweede politionele actie,· een unificatie 
-proces voltrokken; bestuur, politie, TNI, politieke partijen 
(Mäsjoetni en PK! incluis) en de ISlarn Zijn hier bijeen gebracht. 
TNI, PKI en M:1sjoemi werken hier broederlijk samen, hetgeen voor de 
Minangkabau-landen niet ongewoon is. 
Hoe de kaarten precies liggen en welke troeven T1'1N Hi~LAKK.cî. in handen 
heeft, is niet na te gaan. Daarvoor is de politieke berichtgeving 
uit surnatrats WestkUst te summier en te onsamenhangend, 

(Borneo) Uit het Sh.r/flu"'1IND.Ase. ( 0 ,B0i1NEO) is met betrekking tot 
TAN MALAKKA. slechts het gerucht, dat JAVA reeds door hem 
op de Neds was heroverd, vermeldenswaard (Jan.l949). . 

Verder word tot op heden niets omtrent eventuele, van deze communist 
emanerende, activiteiten vernomen. 
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(0ost-Indonesi~) 'Ook uit het Oostelijk doel van do Archipel k.wo.nen 
zeer weinig gegevens terzake binnen. Toch moet 

t 
net· de TAN MALAKKll.-agitatie onder leiders en bc:-

volking van de Negara Indonesia Timoer~ reeds een aanvang zijn ge
maakt. Op een lid van de Republikeinse "Good Will11 Hissie -die. 
o.rndonesi~ bezocht zou hebben, als de tweede politionele 
aétie niet was ingezet - werden propagandamateriaal, het strijd
program en de statuten van d.e 11 P<.trtai Moerba 11 aangetroffen. Ook 
een uitnodiging aan het bestuur van de "Qaboengan _Eerdjoeango.n 
IÇemerdeka!in lndonesia" te MAKASSEn, ter bijwoning van eon "Volks
congres"- te houden onde.r auspicien van de 11 Partai Hoerba"- word 
op genoemd lid aangetroffen. 
De "Gapki" is een links geBrienteerde, pro-ll.epublikeinse politieke 
partij in O.Indonesi~ (leider: MONONUTU). 

'· (C··mclusie) Uit voorgaande hoofdstukken is duidelijk gebleken, 
dat sinds de proclamatie van de ilopubliek rndon
nesia, TAN H!.LAKKA aan de touwtjes heeft getrokken. 

Als communist van internationaal formaat beschikt hij over eigen
schappen, die hem tot een goed agitator stempelen. Het eindeloos 
geduld heeft hij sinds 1924 zijn prooi belaagd, om die(vlak?) v6èr 
de dodelijke sprong te moeten laten ontglippen. 
De tweede Jolitionele actie hceft_IAN ~1ALAKKA 1 s plannen (en die 
,Yilll MOSKOU_ op ti.id woton te dwarsbomen. 

/VII. .ê.1Qî -

De "rode" opmars in AZ!~ geschiedt volgens een weloverwogen 
plan, dat reeds uit de jaren van 1920-1930 dateert. 

Voor de penetratie van AZI@ beschikt MOSKOU over meerdere 
pijlen op zijn boog, lukt het de orthodoxe communistische agitator 
niet, dan lukt het wellicht de nationaal-communist. 
MOSICOU heeft gemerkt, dat hij de "gekoloniseerde" volkeren van LZI~ 
eerst van hun "kolonisators" meet bevrijden, waarna zij zich net 
legale, cq illegale steun van de u.s.s.R. tot nationale staten mo8ten 
ontwikkelen, De bevnlking van deze Aziatische staten echter, zal 
- en dit geldt zeker nog voor dit decennium - voor 90% uit "prole
tari~rs" bestaan. Het zal alsdan weinig moeite kosten, om dit 
"proletariaat" in bewesing te brengen. Aldus wordt de nationale 
staat rijp voor het communisme • 

. Deze nieuwe tactiek, welke MOSKOU zo lang mogelijk trachtte te ca
.· moufleren, werd met behulp van TAN HALAKKA met succes beproefd. 
Aanvankelijk was TAN MALAKKA eon pur-sang Möscov:l.et met een hoge 
positie (C",_ommissaris voor het Verre Oost.en); onder het natief, .. 
geweigerd te nébbNi de opstand· Mïï 1~2&' goed te keuren, werd h1J 
vervolgens "gedesavoueerd" en als "Trotzkyist" gedoodverfd. Enkel 
en alleen om als "uitgestotene" des to gonakkelijker naar hot te 
"bewerken" gebied te kunnen terugkeren. . . 
Dat TAN MALAKKJ.'s naam nog steeds voerkomt op de lijst van proi!linon
te communisten;kan zo g0ed als zeker worden o.o.ngenomen. 
In 1948, toen MOESO en SJARIFOBDDIN de "sociale revolutie" op J<WA 
wilden forceren, was. het TAN MALAKKr'l. en ditmG.al voor de tweede r:ao.l 
die zijn goedkeuring aan de opstand moest weigeren. Het tijdstip 
was te vroeg, do "rode" opmars in ZO.AZIE nog niet voldeende ge
vorèerè. De Republiek Indonesi~ moest nog steeds als dekr.1antel voor 
MOSKOU 1s plannen dienen en de vroegtijdige opstanè noest dan ook 
door èe Republikeinse troepo~ worden onderdrukt, teneinde de 
democratische buitenwereld geen aanleiding te geven, do Republiek 

\ als vroeggeboorte uit de weg te ruimen. · 
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:.;_ TAN MALAKKA moest toen wel tot "broedermoord" overgaan, om zijn ( r:>n 
MOSKOU's) plann~n n~et te laten bederven. 
;tntussen was sinds het onderdrukken van de MOESO-apstand de "rode" 

l. wals voortgerold 7 langzaam maal' ze)rer. In BIRMA, SJ;AM en MALAKKA n'~m 
t de subversivitei~ toe, ~elfs guerilla 1s werden actief, 
\ Na de PKI-opstand van Sept. 1948 begon TAN rLU1!\KKA aan zijn laatste 
, _VÇ)orbereidingen, het Indonesische "proletariaat" moest· gebundeld 

worden onder de leuze: "Islam, Proleta"t'iaat, Nationalisme". Toen de 
tweede politionele actie begon, was hij helaas nog niet gereed.· 
Sedertdien kwam TAN MALAKKA volledig tot actie; misschien was het 
nog niet te laat. · 
Met behulp van de resolutie van de Pnh-Azintisèhe Conferentie, be
krachtigd door de Veiligheidsraad, hoopt hj_j de Rep·J.bliek(liefst 
van usABANG :tot MERAUKE") in ere hersteld te krijgen, zonder bindende 
oveN;enkomst met een inmenging van NEDERLAND, Hj_erdoor hoopt TAN 
P.1ALAKKA zijn. dekmantel te behouden, om die af te werpen, zodra de 
"roden" op het vasteland van ZO. -AZI~- ve1.ste voet hebben gekregen. 

BATAVIA, · 25 Februari 1949, 



Volgno. j_vr 

5 HOV. 1948 ·. \!9 
Notitie KB1 160 

Bestemd voor B (Hr. v.d. Most) 

Clipper meldt het volgendea 

-~-Het DÎ!blad (Batavia) meldde onlangs. dat twintig ( 20) militaire en 
teohnache Russische experts SOERIPNO ver gezelden op zijn terugtocht 
naar Indoneaie. Verder werd gemeld1 dat de,ze Russische technici half 
.september in Bangkok waren in atwaohting tot ze naar de Republiek 
konden gaan. 
Clipper zou graag zo volledig mogelijke inlichtingen hebben over de 
activiteiten in Europe en in Indonesie van: 

a) SOERIPNO 
b) MOESO. zijn secretaris. 
o) de identiteit van de twintig Russische technici en het dÓel 

van hun bezoek aan Indonesie. 

KB., 4-11-'48 
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Ql.!:ep•r ~ZQ,? no.@; $r~g de volgen;de P~!o:ileringen wensen naar aanleiding 'Y.;an 
on1 rapport inzak-e- SOERIPN01 . ·. - _-

::: \'. ... -- -

Punt 3. regel 7 • ·· · - -· · · · · .... · - .,. - ~- ···----

Wat i 1 áe pod tie van dit nieuwe Politbureau binnen de PKI? Wie zijn er de 
leden van? 

<- ..... ..._ 

regel 15. Is MOESO -eèn Komin:t'o:rm-agent? Hoe weet U dit? Is er een bewijs, dat 
dit zo r.~ _ 

regel 18. Waar in Oo1tQEuropa? Wat bespr~ hij met De GREl.QT en 'lHOEEZ? 

KB, 14-12- 1 48 
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Notitie KB 

Aan Clipper is op 7-12-'48 een brief gezondens nummer 49027, waarin 
hem mededelingen zijn gedaan betreffende SOERmPNO en MOESO. 

KB, 8-12-'48 
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20 November 1948 \ \\ 
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T'ir Attentie van de heer van der Most: s 

ZEERGEHEIM 
'il'OP SECRET 

DCMI antwoordde dd.l8/19 November op de vragen van de heer Hazenberg 
naar aanleiding van de vraag van Clipper: 

1. CMI-BATAVIA is door de Amerikanen niet benaderd. Dit ia ook slecht 
mogelijk, aangezien ons contact met Campbell, die politieke zaken 
met de CMI behandeldet volledig is verbroken wegens ergerlijke 
pro-Republikeinse houding van betrokkene en wegens zijn rol bij de 
Maramis- en Soekanto-affaire. Het contact met Commander Dierman · 
bestaat slechts op militair gebied, zodat de Amerikanen politiek en 
economisch bij de CMI geheel droog liggen. 

Het komt mij dus gewenst voor dat de CVD de vragen beantwoordt. 
Over de activiteiten van Moeso en Soeripno kan ik U niet direct een ' 
korte samenvatting geven; deze zijn overigens voldoende bekend uit de 
in de laatste maanden toegezonden stukken. Niettemin wil ik U ondanks 
overbelasting van hulp zijn en zal U op korte termijn een kort over-

/' zicht seinen. · · · 
· Ik wijs in dit verband op het document van informant x, waarin de rol 

van Moeso duidelijk naar voren komt. 

2. Over activiteiten van de 20 Russische technici te Bangkok is hier 
niets naders bekend. Zij zijn ingedeeld bij de Russische Ambassade 
te Bangkok en niet dogereisd naar Djokja. Naar ik meen heeft 
DIRVO hierover uitvoerig geseind aan Buitenl.Zaken en kunt Gij 
wellicht aldaar nadere informaties krijgen. 

--------------------------Het volgende samenvattend overeicht voor CVD. 
Activiteiten van Moeso en Soeripno in INDONESIEl 

~~peso. · · · · · 
,... · ~Kwam mede in het gevolg van Soeripno;. sloot zich onniddellijk bij de 
?s /1"". '"""'t'E..I aan• bewerkte een fusie van de FDRZ'partijen in een nieuw commu
~~~nistiach Volksfront; noemde de MASJOmi en PNI/bourgeoisistische partij-. 
-$--~en en de GERAKAN REVOLUSIONER RAKJAT renegaten; propageerde radicale · , 
~· uitvoering van het democratisch volksfront met verlening van meer macht : 
-",;Y:~ aan de arbeiders; galt' de stoot tot de vonning van een nieuw PQl..l~-J;>u;cean 
~ van de PKI; wijdde speciale aandacht aan arbeidersorganisa'Eles en d·e 

( 

vakbeweging; agrarische hervorming werd doorgezet en ambtevelden van 
dessahoofden enz.werden geroofd en onder de arme bevolking verdeeld; 
ia de man achter de schermen met betrekking.tot de onlusten in SOLO · 
en het incident te MADIOEN• verklaarde in een interview voornemens te 
zijn het Marshall-plan te torpederen (ingevolge opdracht Moskou?) en 
uitte zich sterk anti-Amerikaans; ging er prat op dat hij Indonesie 
tot een brandpunt in de derde wereldöorlog kon maken en gaf als 

I ale KOMINFORM-man/zijn mening weer dat Rusland binnen 2 weken Indonesie ~ 
kon binnennarcheren; deelde mede voor zijn vertrek naar Indonesie ·· 

~t een lang onderhoud ~e hebben gehad in Oost-Europa met Paul de Groot · 
.. ~ • ., \ en Maurice Thorez; aanvankelijk zeer hartelijk door Soekarno ontvangen, 

f\ '· 
1 

. 1 l wiens ogen echter spoedig open gingen en zich zelf niet sterk. genoeg 
'w' ' achtte en Tan Ma1akka, de oude vijand van 1J_oeso, vrijliet als tegen-

wicht; Moeso zou in de opstand gevallen ziJn, hetgeen echter van 
communistische zijde wordt ontkend. · 

Soeripno. 
Dëië propageerde na terugkomst in Indonesie het aanknopen van betrek
kingen door de Republiek met Rusland en Oost-Europese staten; nam 
actief deel aan de act'iviteiten van Moes9; sprak in het bijzonder tot 
de jeugd en vakverenigingent was in radioredevoeringen zeer fel anti
Soekarno en anti-Ha.tta; na de staatsgreep Vel).. Madioen werd hij door 
de Republiek als gezant te Praag .ontslagen. > 

---------------------------~ 

. ~ ; 
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Bijgaand rapport werd aanvang October door Hoofd CVD 
ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een der 
ambtenaren van genoemd Ministerie stelde deze nota samen op 
last van de Secretaris-Generaal Buit.Zaken. 
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COMMUNISME lN DE REPUBLIEK. 

1 .. Qcntwikkeling communisme tussen beide oorlogen, 

Gedure~de de eerste wereldoorlog ontstond in Ne

derlandsch;..Indi~ de Sociaal Democratische Vereni

ging, die na 1917 communistische -infiltratie onder

ging en in Mei 1920 werd herdoopt 'in de Communisti• 

sche Partij Indiä als tegenhanger van de Communis

tis6he Partij Holland (vooraanstaande leden van 

eerstgenoemd-e partij: Semaoen, Tan Malakka en Alimill). 

Deze partij sloot zich daarna aan bij de Komintern. 

Na in 1~22 te hebben gefaald een algemene staking· 

uit te roepen, weken. Tan Malakka en ~emaoen naar 

het buitenland uit, 

Tan Malakka keerde. in 1923 naar Nederlandsch-Indi~ 

terug. Intussen hadden zich in Nederlandsch-Indi~ 

twee grote vakbonden gevormd van spoorweg- en tram;,. 

personeel, die zich bij de C.P.I. aanslotene Uiertoe 

besloot ook de I~donesische zeeliedenbond (voorzit

ter 3emaoen, die zijn hoofdkwartier in Amsterdam 

had). 

In dit verband is het van belang te melden, dat 

Alimin,.Semaoen en Moeso zich in 1925 in nusland 

.bevinden om .~eschoold te worden aan de Lenin Univer

siteit te Moskou.·Alimin en Moesokeren in 1925 op 

Java terug en bereiden daar een opstand voor om 

zich in geheel Indi§ van de macht meester te maken. 

Tan Malakka verzet zich tegen dit plan en acht de 

tijd nog niet gekomen. De Nederlandsch-Ind.ische 

";,. Regering -
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Regering smoort dit verzet.in de kiem en arres

teert de gehele beweging (13.000 pers6nen). 1300 

opstandelingen worden geinterneerd in een speciaal· 
.... 

daartoe ingericht kamp aan·de Boven-Digeel in 

Nieuw Guinea. 

Op alle gebied blijft de Indische Communistische 

Partij echter actief bui ten Indi~. Zo neemt S~maoen 
. ' 

in 1927 deel aan het "wereldcongres tegen imperia-

lisme en koloniale onderdrukking" in Brussel en 

)tordt in het Presidium verkozen. De leiders. ·gaan 

voortdurend door met de organisatie van het verzet. 

Zo vertrekt Tan Malakka in 1931 van Amoy naar Ran-

goon voor. werk in Burma, terwijl Allmin hem volgt. 

Mo:eso is daarbij belast met de liaison tussen Tan · 

Halakka en het Communistische Bureau in .Shanghai •. 

Teneinde een hernieuwde actie in Indonesi~ voor 

te bereiden, gaan Àlimin en Hoeso naar Rusland. 

In ;1.933 wordt Allmin verkozen tot lid van de 

Tweede ·Kamer der Staten Generaal in Nederland, doch 

neemt geen· zi t·ting~ gezien hi.J niet in staat is 

v66r .de daarvoor vastgestelde. datum te worden be-

edigd. 

Alimin en Moeso worden kort daarna lid van het 
e / 

Executi ve Com i t e van de Kominterrr ~ 

In· 1933 breekt muiterij uit op het Nederlandse 

oorlogsschip "Zeven Provinciän" en bewijzen word.en 

gevonden, dat deze is geschied -'op i,nstigatie en 

met stèun. der Communisten.· · 

- In 1935 -
.. ··~ 

'J:.• 

., . 
; 
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Inl:935 wordt Amir Sj~rifoeddin- voormalige 
. . 

Premier der Republiek Indonesi~ - volgens eigen 

verklaring • geheim lid van de Communistische 

partij •. ·· . ' . 

~n· de jaz:en voor de T.weede wereldoorlog is Moeso; 

ip Moskou, terwijl Allmin zi.ch in 1 <J40 in }{alá.kka 

. I 
I 

I 

.. oplloudt. Hij ziet kans in 1942 naar China te vluch- : .. 

. ten, .waar h{j .medew~rker wordt. van· een van de voor

na.ainste leiders der Chinese Communisten, Chou;..En-

;Lai ( Yenan). 

-- -. 

. . 

.... ' .(-

: ~. 

. . \ . 
I 

i 

i. 
•·i. 

I 

. I 



- 4 -

2. Ontwikkeling Nationalisme tussen beide oorlogen, 

Het nationalisme in Indonesi~ is ouder dan het 

Communisme, doch vindt eerst· later een meer defi

nitieve.uitdrukkingsvorm. 

In 1922 wordt in Nederland opgericht een studen-

tenvereniging, genaamd "Perhimpoenan Indonesia 11 

(Indonesische vereniging) met als een der stichters 

Mohammed Hatta (thans premier). Hij was voorzitter 

van de vereniging van 1925 - 1929. 

Na het volledig verbod van ie Cor~:munistische 

Partij Indië na de .mislukte opstand in 1926 ont

wikkelt zich de nationalistische bewegingl van 

communistische zijde i\:an daaraan jn Indië :liet 
\ openlijk worden deelgenomen;. 

In 1927 wordt te Bandeeng opgericht de Partai 

Nasional Indonesia (P.N.I.) met e:..ls eerste v~orzit-

ter Soekarno (President der Repabliek). Hoewel de 

Perhimp·oenan Indones ia in Nederland en de P .1;. I. 

in Indi~. twee geheel verschillende organisaties 

zijn, zijn.de leden uit dezelfde kringen gerecru-

teerd, n.l. de studentenverenigingen en d~ studie-

clubs. 

In 1927 neemt de P.N.I. als lQuze aan "revolu-

tionnair non-co~pera tief" c:mform de leuze va.-. de 

Perhimpoenan Indonesia, waarvan wel communisten 

lid zijn. 

In 1930 wordt Soékarno wege~s opruiing tegen het 

wetti~ gezag veroordeeld tot.4 jaar internering, 

gezien zijn bij herhaling opruien tegen het geves-

- 'tigd -



l 

\ 

- 5 -

tigd gezag. 

In 1933, kort na zijn ontslag uit detinering, 

worden aan Soekarno, dan leider van de nieuwe 

nationalistische partij, de Partai Indonesia 

(Partindo), en aan Hatta en Shahrir (eerste pre

mier van de Republiek) bij administratieve maat-

regel een vaste verblijfplaats· aangewezen • 

. Behalve de hierboven genoemde Perhimpoenan Indo-· 

nesia en Partindo bestond in Indi~ de in 1908 op-

gerichte Sarikat Islam, aanvankelijk een Mohamme-· 

daans handelsgenootschap, doch dat zich ontwikkel

de tot een politiek genootschap ffiet nationalisti-

scha inslag. Deze darikat Islam kan als voorloper 

en als -kern van de in de Tweede 'iierel.:loorlog ')p-

gerichte Masjoemi worden beschouwd. 

Ook in deze 3arikat Islar:t dr·ingen de Comrnm:üsten. 

Tan Malakka en. 3emaoen binnen, doch wo~den er 'Ü t 

verwijderd wegens hun revolutlonnaire beginselen 

( 1923) • 

. Naast de nationalistische anti-ge zagsorgani sa ties, 

·die niet getolereerd werden, vindt ~et nationalis-

me legale uitdrukkingsvormen in de VoJksraad (par-

lemênt) en in de locale ~aden. H~t· graait gestadig 

onder de vrijheid van wo::Jrd en drukpers en·is voor 

de oorlog zodanig in omvang en belang gegroe~d, 

dat de Nederlandseh-Indischa Regering· in 1939 be-

sluit een commissie op te richte·n, om een onderzoek 

in te stellen naar de bevrediging van het nationale 

- bewustzijn -
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bewustzijn en tot vaststelling van ·de toekomstige 

structuur van Nederlandsch.:..Indi~. Het is dan ook 

met volledige inzetting aller krachten dat Neder-

landsch-Indiä zich werpt in de strijd tegen de 

Japanse overwelàiger. 

' ,, 
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3. De contacten tussen communisme en nationalisme. 

De radicale elementen van de studentenvereniging 

Perhimpoenan Indortesia (Nederland) hebben vanaf 

de oprichting contact onderhouden met ~emaoen en 

Tan Malakka. 

I.n 1925 werd door deze' radicale elementen een 

resolutie gezonden &an 3err,aoen e:-1 Tan r~alal.o;:ka, waar

in bewondering werd 'J.itgesproken voor de Komintern 

en voo:r: b,::;t streven van deze leiders in de vrijheids

strijd. 

In 1926 na de ,):lderd.rukking varl ie Cornmnnis ti sche 

Partij Indi~ door lle !-Ieó.erlandsch-InJische Hegering 

wordt door ~ema~en namens de ComrYlunistische Partij, 

en Hoha.rn.m.ed Hatta néimens de ?erhimpoenan r'ndonesia, 

een overeenkomst aangegaan, wa0:·in het JeiJerschap 

voor de nationalistische 'Ueweging in handen van de 

Perhimposnan In~onesia w;rdt ~elegd. 

In 1927 'op het congres van Je Anti-k::ll·:miale Liga 

te Brussel (Wèreldcon~r8s teten wereldimperialisme 

en koloniale onderdrukking) worden Mohammed :-ra tta 

(namens de Ferhimpoenan Indonesia) beiden in het 

prQsidium verkozen. 

In 1928. Df leuzen van de Partai ~ationalis Indo

nesla en de Partai Komoenis Indonesia worden een en 

dezelfde: 

"non-co5peratief en revolutionnáir". 

In he~zelfde jaar werd 3oeripno naar Batavia gezon~ 

den en onderhoudt hij via de Perhimpoenan Indonesia 

in Nederland voortdurend contact met Semaoen in 

- Moskou. -
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Moskou. 

In 1928 wordt een onderafdeling der Anti-k~lo

niale Liga opgericht te Singapore en de samenwer

king van Alimin met plaatselijke co~munisten en 

nationalisten in Indi~ wordt zeer intensief. 

Sinds de onwettigverklaring van de Partal Komoenis 

Indonesia (in 1926), is tenslotte alleen de Partij 
. 

Indonesi~ van Soekarno als actieve nationalistische 

orgaftisatie blijven bestaan. Van enig daadwerkelijk 

contact met communisten kan weinig sprake zijn, 

aangezien van overheidswege een scherpe C·')ntróle 

werd uitgeoefend. 

Tijdens de Japanse bezettingsjaren speelden 

Soekarno·en de zijnende Zap&nse anti-imperi&lis-

tische kaart. 

Na het uitroepen van de Republiek in 1945 ech~er 

stelt hij alles in het werk om tot een zeer nauwe 

samenwerking met de communisten tG geraken. Dit 

vindt o.a. uit~ng in het rersoonlijk ver::).enen 

van volmachten aan.Soeripno voor' het aanknopen 

van betrekkingen mAt de u.s . .:,.R., zulks zonder 

medeweten van zijn Minister van Buitenlandse 

Zaken, alsmede het benoemen van Sardjono voor 

liaison met de Australische Communistische Partij. 

Overigens zijn bewi!jzen overtollig van zijn con

tacten met en belangstelling voor comm~istische 

activiteiten. 
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4. De stichtiAC der.Republiek. 

De sà.menwer~ing v~ het gehele nationalistische 
element met het wettig Nederlands gezag v6ór de 
Pacific-oorlog vond onder meer uitdrukking in een 
door 4Jnir Sjarif.oeddin - de uiterst links georien
teerde nationalist - opgestelde resolutie der 
federatie van nationalistische partijen in December 
1941. 

Deze resolutie hield in dat iedere zelfrespecte
rende natie zich diende te verzetten tegen een 
agressor, en zodoende was. het ni~t verwonderlijk,. 
dat Sjarifoeddin door de Japanners werd geinter
neerd, doch kans zag de Communisten op Java te 
blijven aansporen tot verzet. 

De vqoroorlogs·e steun van Japan aan de Communisten 
(o.a. asylverl.ening aan Tan Malçildca voor de oorlog) 
met het doel Nederland in het bijzonder en de 
Westerse mogendheden in het algemeen afbreuk te 
doen, kwam uiteraard geheel tot een einde na de 
be_zetting in Indië. Voor Japan waren van toen af 
aan slechts de nationalisten geschikt voor collabo
ratie. (De laatste "onverzoenlijken 11 der Communisten . 
aan de Boven-Digoel waren bij de val van Java over-
gebracht naar Australië). 

Soekarno heeft bij de samenwerking met de Japanse 
bezetters de werkel i jlce ,,n,:::>:t v::.-.::_ dE: ceallieerden 
steeds 'onderschat en teza.rLen net Hatta hebbe.n zij 
het Japanse Rijk bewonderd en eeëerd. Zij dachten, 
dat Tokio de oorlog zou winnen en handelden overeen
komstig. 

Toen de oorlog voor Japan minder 6Unstig verliep 
hebben Soekarno en Ilatta van de gelegenheid gebruiL 
gemaakt zich door de Japanners te paard te doen 
zetten. Zij werden lid van het Comité voor het 
voorlopig onderzoek voor de. Onafhankelijkheid 1 dat 
in begin 1945 door de Japanse bezetter werd opge
richt. . 

Aan de vooravond van de val van Japan - 5 dagen 

na -
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na Hiroahima - en drie dagen na de oorlogsverklaring 
door de U.S.S.R •. worden Soekarno c.s. bij Veldmaar
schalk ~erauchi 'in Saigon.ontboden en wordt hen 
medegedeeld, dat op last van de Keizer de onafhan
kelijke Indonesische Republiek op 24 Augustus 1945 
zal worden uitgeroepen. 

Door de gebeurtenissen achterhaald wordt Soekarno 
echter gedwongen voor deze datum tot uitroeping 
over te gaan, en op 17 Áugustus vindt de proclamatie 
te Batavia ~laats, waarbij Soekarno President en 
Mohammed Hatta Vice-President wordt. 

Onmiddellijk echter nadat de Japa:rtse bezetter 
· verdwijnt~ steekt het eerste teken van het communis

me weer het hoofd op: Tan r.~alakka, de oude Trotz
kyistische communist, wordt door Soekarno en Iiatta 
benoemd tot hun politiek ergen~. (in een testa
ment gedateerd 1 October 1945) 
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5. De groei van het communisme na 1945. 

Alimin, die in 1940 te Zoeala 1oempoer, Brits 
Malakka,vertoeft en naar China weet te komen, waar 

hij tijdens de Pacific-oorlog verblijft, keert 

eerst in October 1945 via Manila op Java terug 
en constateert teleurgesteld, dat de communist~he 
organisatie uiteengevallen is. Alles moet van de 

grond af worden opeebouwd. 

De Indonesische com:cunistische partij (?.~~.I.) 

wordt weer opgericht. In de· ".Binta.ng I.:erah", het . . . 
blad der P.:LI., schrijft Al~rnin op l l'~ovember 

]_946: "De Republiek wordt bedreigd door de kanonnen 
van Engeland en Amerika. Zij zul~en een herstel 
van een JJederlandse overheersing niet toestaan, 

doch zullen evenmin communi$tische cellenbouw en 
invloed van 1"oskou toelaten. :Paarom ~i jn geen 
com.rnunisten lid van het ~îepublikeinse kabinet 11

• 

Dit ei taat kenmerkt de tactiek. ;.,er: vormt een 
krachtige kern, tracht andere groepen voor het 

COill.Elunisme te winnen door infiltratie, doch treedt 
zelf niet op de voorgrond. ~;J.ütin betint .zijn 

politieke veldtoc:nt met het winner. van <.le socialis
tische groep in de Republ1ek. De eerste stappen 

op de weg der politieke blokvcrmine worden eezet 
met de vqrming der 11 Sajap kiri 11 

- lir..:i·;.ervleugel. 
Alirnin v.rendt zich vervoleens tot de vakbewegine. 

In l\overuber 1946 worö.t de 11 .:.:ientrale Organisasi 
:ti oeroeh ... -.epub:;Liek Inëlonesia ... , cle Sobsi, een fede

ratie van Vakbonden, op2,ericht • .Boejoeng Saleh, 
een vooraanstaand volgeling onder de bevelen van 
~limin, treedt in deze federatie op als propagan

dist. Daroesman, een tweede handlanger, wordt 
leider van een vakbond van arbeiders van onder
nemingen (Sarboepri), aangesloten bij de Federatie, 

en wordt vervolgens ofricieel door het Republikein

se leger als vernielingabrigade afgericht. De 

kern 
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kern van het communistisch element in het leger 
is nu verzekerd. 

.\ 

Alimin c.a. wenden zich tenslotte ook rechtstreek~ 
tot het leger. Bij redevoeringen tot officieren 
spre~kt Alimi~ als. volgt: 
"De.communistische revolutie is internationaal. 
De Indonesische revolutie is er een onderdeel van. 
De strijd gaat tegen het imperialisme. De So:vjet
Unie leidt deze strijd en bereidt zich voor ~P 
een derde wereldoorlog. Uiteindelijk zullen wij 
tegenover: Amerika komen te staan." 

. I~ April 194 7 schrijft Alimin in de "J...pi Rahjat" 
(Volksvlam}, ~en der communistische bladen,: 
"Onze strijd moet naar buiten toe het beeld ver-
tonen van de "Partai -Nasional Indonesia" (P.~~:.I.= 

nationalistische partij, welke het communisme 
verwerpt), naar l?innen toe volgen wij het commu
nfstische programma". Ook hier verschuilt het 
cor~unisme zich achter het nationalisme. 

~ 

De communistische activ~it komt weer op de 
achtergrond na de politionele actie van de Kader
landers op Java en Sumatra (einde Juli 1947). De 
J:\ederlandse troepen vinden bij deze actie over
stelpende hoeveelheid materiaal bewijzend de 
betekenis van het communisme in de .Ltepubliek. 

Na de aankomst van Soeripno'en zijn secretaris 
Soeparto uit Praag op 10 áu.gustus 1946, welke· 
laatste spoedig 1\ioeso blijkt te zijn (de oude 
90mmunistische leider), is het tijd voor nieuwe 
actie. 

Intussen heeft een omvorming van de "Sajap Kiri" 
(link'er vleugel in de ReJ?ubliek) in de :b'.D.:a., 
Front Demokratie Eepublik (een andere naam voor 
de linkse politieke blokvormj,ng), plaats gehad. 

De F .D. R. , waarvan Amir Sj_arifoedd-in de leiding . 
heeft, doet pogingen om in het Kabinet-Hatta.te 
worden opgenomen, doch slaagt hierin niet. 

Sjarifoeddin 
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Sjarifoeddin is echter niet met een onderge
schikte rol tevreden en zal weldra meer van zich 
doen horen - en dan als volwaardig communist, wat 
hij altijd geweest is. 

6. -
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6. De laatste phase vóór de greep naar de macht. 

20 Mei 1948 wordt de wereld verrast met een 
overeenkomst te Praag gesloten tussen een ver
tegenwoordiger van de Republiek Indonesia, 
Soeripno, en de 3ovjet-.Ambassadeur àldaar inzake 
uitwisseling van consulaire betrekkingen tussen 
de Republiek en de U.S.S.R. 

Soèripno wordt opgeroepen door de Republikeinse 
Regering. Hij keert 10 Augustus 1948 op Java terug. 
}lij is vergezeld van zijn secretaris, Soeparto, 
alias I.Ioeso. Soeripno treedt terug en r.:oeso speelt 
spoedig de leidende rol in de P.K. I. (Partai 
Kommunis Indonesia). 

Op Java (in de l1epubliek), verklaart .Amir 
Sjarifoeddin, voorzitter van de socialistische 
partij plotseling op 31 Augustus, dat nij sedert 
1935 geheim lid de~ ?.K.I. geweest is eL dat de 
"Partai Socialis Inclonesia" een fusie heeft· aan
gegaan met de P.K.I. Hij onthult voorts, dat de 
nationalistiscne groep, ûie bij even voor de 
tweede wereldoorlog leidde, eveneens een commu
nistische organisatie is geweest. Kort voordat 
Sjarifoeddin deze verklarine aflegde, had de 
federatie van vakbonden, de Sobsi, zich eveneens 
openlijk achter de P.Z .• I. geschaard. De socia
listische jong~ren-beweging, die Pesindo, die 
ov~r eoed geoefende en.bewapende legerformaties 
beschikt, schaart.zich v0rvolgens achter de 
P.K.I. en tenslotte sluiten ook ontevreden ele
menten uit de ontbonden Republikeinse Larine en 
uit het leger zich bij de communisten aan. 

Op 1.3 September breken gevechten uit in Soera-. 
karta, na Djokja de belangrijkste stad ir_ de 
Republiei: (Midden Java). De Fesindo (Jongeren
beweging) komt in openlijk gewapend conflict 
met de revolutionnaire organisatie der 1rotzky
istische comm:im:i.sten, "Gerakan ltevolusi Republik" , 
(de Republikeinse volksbeweging). 

Tan -
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Tan MaJ.akka, hun leider, sedert 1946 gevangen gezet 
door de Republikeinse Regering wegens een poging 
om zich van het gezag meester te maken, wordt door 
de Republikeinse autoriteiten vrijgelaten, 11Wegens 
gebrek aan bewijs". Alle communistische krachten 
in de Republiek hebben nu vrij spel. En dit alles 
met het goedvinden;op de instignatie en met de 
hulp van de Republikeinse Regering. 

De Communistische partij in de ,Republiek wordt 
geheel gereorganiseerd. Amir Sjarifoeddin, vriend 
en medewerker van' de Commandant van het Republi
keinse leger, Soadirman (die de hand heeft gehad 
in de bewapening van de .verschillende co~unistische 
organisaties), wo.rdt in de nieuwE;! P •. K. I. hoofd der 
afdeling Defensie van het Politbureau. 3ardjono, 
uit Australië teruggekeerd, en Alinrin krijgen de 
leiding der afdeling F'ropaganda. Geruchten over 
een te verwachten greep naar de macht ne1nen toli. 
Tegenover het werkcomité van het voorlopige republi
keinse pà.rlement probeert premier Hatt.a nog (in 
begin September) in eer ... rede "kool :en geit" Ge spa-

. ren.· Hij wenst de on.derhandelingen ~met de :\ed.erlan
ders voo!t te zetten, doch uit zich ~egelijk vrien
delijk tegenover ä.e CODlii1Ullisten. Dan houä. t I•~Oeso op 
8 September een opruiende rede in de i.-{e::~uolikeinse 

stad Madioen, waarbij hij de ov'ereenkomsten der 
Republiek met de i'~ ederlanders opzegt, (de V{apen- · 
stilstands-overeenkomst inbegrepe.n), en aftreden 
der regering-Hatta eist. Een nieuwe regering wordt 
door hem voorbere~d; I~~oeso president. ..h.::lir Sjari
foeddin - premier. Er hebben stakingen plaats in 
Madioen en Tjepoe, het Republikeinse aardolie-·centrUJI 
In het door de Nederlanders bezet gebied nemen de 

incidenten hand over hand toe tengevolge_ van de · 
infiltratie. 

Dit is o.a. een van de redenen waarom de Neder
lands-Indische Regering er·. · toe overgaat tegen 
deze-communistische infiltraties op te treden en 

alie communistische activiteit in bezet gebied on
wettig te verklaren. 
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7. De dubbele rol der Republiek • 

.. Zondag 19 September vindt te l\:adioen de COTil:!..Ullis

tische coup d'état plaats. Een regiem op comruunis
tische grondslag wordt daar e;evestigd en . ..lepubli

keinse gezagsdragers worden vervangen. De gehele 
actie windt plaats onder de naam van Amir Sjari
foeddin, die volledig de hoofdrol na~r buiten 

speelt. Wel wordt in radioredevoerln~en en op 
spandoeken bij demonstraties en in pamfletten, 
posten enz~ aanbevolen l..oeso t'e volgen, maar hij-. 

zelf blijft op de achtergrond. 
Daarop kondigt President Soekarno aan,. dat de 

Republie~ in ~adioen spoe~ig weer het gezag zal 

herstellen. 
Inderdaad hebben tegen het einde van de week 

troepen der Republiek contact met de rebel~en 
nabij l.:adioen. Zowel vanuit het ,;esten ( ..JOekarta, 

waar de rust irunidciels herste'ld is) als uit het 

Oosten (lCediri), worden troepen a.ar:.,~evoerd tegen 
de 3jarifoeddin-regering. :Je cor.-.r.:unistische actie 

breidt zich echter elders weer uit, ert in verschil
lende plaatsen worden "rationaal :::.·ront ''-raden eest:idlt. 

Temidden van dit tumult geeft een realistische 
beschouwing van de situatie aanleiding tot de 
volgende analyse. 

Het is thans de vraag, hoe de cor;ununistische 
coup zich verder zal ontwik,~elen en waarom zij op 

dit ogenblik gepleegd is. Soekarno sprak in een 
van zijn recente radioredes over een plan, dat 
begin van dit jaar door de co~~unisten is opgesteld 

en thans in uitvoering is. In 1·:ei 1::14d zeide Alimin 
in een interview met de "Christian .Je .ience lVi.oni tor", 
dat ''de communisten zich thans en c;edurende de 

interim-periode van enigerlei actie zul .... en onthouden~ 
Zij stellen zich op het standpunt, dat zodra de 

souvereiniteit zal zijn overgedragen en de Federatie 

tot stand gekomen is, de in de ·kinderschoenen staan

de jonge staat een veel gemakkelijker prooi is om 

een -
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een staatsgreep naar het model van Tsjecho Slowa
k:i.j e te vol trekken "• 

I 

Is IYioeso op dit plan vooruitgelopen of geldt het 
hier een verandering van tactiek om de Republiek, 
- ter versterking van haar positie - , zogenaamd 
het communisme te laten onderdrukken om daarna, 
wanneer de buit is binnengehaald, zijn slag opnieuw 
te ,.--slaan1 

De positie van Amir Sjarifoeddin is evenmin 
duidelijk. Is hij werkelijk de onQ.erdanige satel
liet van Moskou? 

De Commandant van het leger der.Republiek, Soedir
man, is een goed vriend van Amir Sjarifoeddin. Ook 
diens rol is·duister. Volgens het Chinese dagblad 
"Ken.;· Po", (gewoonlijk· zeer goed int:elicht) dat te 
Batavia verschijnt, zou'hij in geheim contact met 

. . 
de rebellen in r-.ladioen staan. 

·'iiaarom verklaart Amir Sjarifoeddin plotseling 
op 23 Sept~mber, enige dagen na de staatsgreep, via 
de radiozender der rebellen, dat het nieuwe regiem 
in Kadioen ~ cornlliunistisch is, doch ee~ "cor~ec
tie •• van de Republikeinse regering?· .liordt ook à.oor 
de 3epublikeinse rezerine een spel gespeeld? 
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~ER GEHEIM, 

I , 
DE ON'lWIKKE~lNG VAN DE TOESTAND IN Z .-SUfvhTRli.t S , Ö$TKUST ~ ~FJ.. 

'I 

' 1::•HET BESTUUR IN ~NDEN Vn.N. LINKS GEORüNTEER_DÉ_ IN;O~tfuTENTE ELE
MENTEl{,. 

I 

!.• De zgn •. "soc~-~.la BevOl\ltJ!!" in MqA.rt 194~, ond~:" l~1d1ng vt\n 
A:SDOE~-~JtiM~ vo~r van g~t.T_.K. I.,. . 

.------ LOEAT SIREG~i.R, bestuurslid P.K.I., 
-M.J .N.r\SOETION, 11 . 11 

·~ltWONè, consul van de PESINDO SUMATRA, . 
h&d tot gevolg de elimin?.tie v:e~n de zelfbestuurde.rs. w~t:~~rmee 
men zich v~n. het meest, ontwikkelde deel vqn dê bevolking hRd ' 
ontda"n· . · · ' 

2. De bestuursfuncties vielen in hqnden v~:~n in bestuursa~ngele
- genheden onervAren volksmenne.rs. Een reëele bestuu:ravoer:i.ng 

· werd hiermede uitgesloten. . 
i• De kel'\merkep. v~n het ingestelde bestuur zijn: 

·. á • het ontbreken v::tn gezag; 

IJ:. -

Ö. de in.c'Ompetentie v::tn een alle perken te bui ten g~=u:~nde oor
~ rupte merit~liteit van het gros der leiders; 
o·. de voo~tdurende strijd vA.n op eigen mA.cht uit zijnde pt!!~jen; 
Cf. een sterke linkse oriGntAti·é ( resident ABOE BAir.liR D~R en • 
- plv. resident &t.LEH OEl\~R zijn lede-n van de P .K. I.) • 

WANHOPIGE ECONOM!SCHE-POS'ITIE. 

!• Dit ·door de JapA.nners reeds Arm geroo.fde gebied was v!!ln 
oudsher voor de voedsel-voorziening voor een deel ~e~ngewe
zen op aJ\nvoer· uit TAP.ANOELI. Slechte verbindingen en gebrek 
aan .trAn~portmidde len veroorz::tl!! kt en een ortgunstige voedse·t-

. situllltie. · · 
2. Een verergering trA.d in toen tijdens de. politionele qctie de 

.. - republikeins~ strijdkrP.chten, met zich mee"loerende een groot 
aant~-1 ev~ cue 1)3, op LABOBAN BA TOE terugtrokken. Volgena. een 
recente republikeinse schatting telt het gebied v8.n ~SAfi!:i.H 
en IPBO~N ~TOE ruim 225000 zielen. Het absorltie vermogen 
i.v.m~ economische-en huisvestinga-mogelijkheden wRs reeds 
spoedig bereikt. De ellende werd vergroot door gebrek A.!!tn 
medisch persone~l en medic~menten. 

à.• De zwaA.r beproefde bevolking, die zich met een minimum "~11\n 
voedsel trB.chtte in leve~ te houden, werd zel~s von ~it kloi
ne beetje beroofd --door niets ontziende lRsJr!=lrs. Hierbij zij 
vermeld, dr-tt do"or de chil otische mili tA.ire toeste,nd, geen 
scherpe ·scheidingslijn is te trekken tussen laskRrs en het 
o.ff~ciële republikeinse _leger. 

III. , MONETAIRE CHAOS. 

... 

1 .• ·- Bit gebrek a::tn goederen-in dit 
als gevolg hiery~n me.Rkten een 
Men meende door geldverruiming 
te komen. 

gebied en h.et hoge prijspeil 
sluitend budget onmogelijk. 
~::tn de moeilijkheden tegemoet 

~- w~~rtoe dezç .finA.nci€le politiek heeft geleid moge blijken 
uit .onderetq~nde berichten A.fkot:'lstig v!lln officiele republi

, keinee bron. 
BANTAU PRAPhT ddo .Juli 1948. 

4 

11 De geldzending van sleè:hts i millioen orips is een drup-
.· :. 11 pel op een. gloeiende. pi~.At. De;toest~nd Alhier g!!lqt de 

"menselijke drt!i.l!:lgkz'tP.cht 1nderdr.~"d te boven •••••••••• , ••. 
"Voor de begJtótitlg over- Augustus ia m i n s t e n s 10 
"millicen nodig"• -
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11 De civiele toést~nd is ernstig. De !lmbte'n~ren· keren r'l.llA.r de 
likqmpong t"erug of gA.qn hP-~.r Nederrt'nds e.ebied ............... . 
'~De_Jlienst vA.n Voedsel;ro~rziening"_ volkomen z~ndor middelen 
1'.en verkerend _1-n de hUJ.d1ge · om~;to!t.ndigheden, d1ent ta wo.:rd-en 
11 opgehev..§.!'!" • ~ 

..--:;dd. Augustus 19!+8• . , . ' 
/ "Het beatuur heeft ceen GGld of voedingsmiddelen. Moeten wij 
( 

11 de ~mbtenqre.n lA.ten doodhei n ge r en ?" (A.2). · 

LABOEt~N. BI LIK ddo. Juli 19L:.8 .• 
11 •••• · •• \Veliswa~r -worden de s~l~.rissen voor 1007; in orips uit
'lbet~qld,; ~èh i-n L.\BOEA1l BILIK. is de~ Straits Doll~:~r.~lgemeen 
11 in gebr~ik;. R.I.- is eerijlt qqn ~ tot 6 dQll!:!rCGnten. Het lij':" 
11 den is nie.t meer .te drt1.gen ••.•••• ' (A2) '- . · 

IV • DE l\ilt-1. CHT IN :&.NDEN V.n.N U.SIG'j,RS ~ - eh Het offi~iele: repub1ikeinse. ma. e_hts~ppA.r!:l"'t he,~ft hier n f r1.- • 

. m e.r een rel v~p. betekenis kUnn3n spelen. Tot. de ·politionG-
le 1\ctie w11s de ful!l.'cht in hP.ndan vl'\n de P .. K.I. en PESINDO~lfl.s
k~rs die de .ondernemin;;en- bezet. hieldo.n en in hun onderhoud 
voorzA.cen ·door\ verkoop v"n de nog ~r.~nwezige voorrqden en ZBer 
-orimi:tieve ondern-emingso:kplbit~t:té. Ten behoeve v~n de rqvi
t"='i'llering werd de bevolking uiterq!'lli'd tot' lèv_eringen gedwon-
gen. . 

2-. Ti jdcns de poli tione lé _qctie trok o."'. het Bog_ioen Pe,nggP-m-
- poer, een.B~tA.ks lr-tsk!:l.rcorps" op het gebied vqn L~BOEAN B->-T0E_ 

terug en ma.qkte zich met geweld meester v~n de m0 cht. 
2.:. Het Legioen Pen~gempoer m~:~"kte hot· zo bont" ·dPt _BEDJO, de m~ch
. tigste 11 w~rlord' v'!ln TAP.b.NOELI gewapanderh".nd moest ingrijpen 

•en het; heft _in h'!lnden kree-g. Hij ging.zelfs zovor het ln z.
SUT!'\TRA1S OOSTKUST gelegerd0 T.N.I. regiment ( gedeeltélijk 

. ~ onçler dwang) tn zijn eclod3re-n op te ··nemen. . 
!t, •. De rust,w::>s ·hiermede niet hG:rsteld •. Dc onder dw!>ng .bij de J~

vf:>t:ln BEDJO ingeliJfde B"'t"kse eenheden s1:otcn zich '='"'neen en 
vörmdel;'l" mogolijk met behulp v~n de niet JPv1:\"'nso. bevolking, 
verzctskernen. n~t het nog riiet tot· dnden kw<'~n is te êl.'-'nken 
!l.P.n BEDJO 'S mr.tchtsposi tio" welke door de opposi ti_u vooralsnog 
te sterk werd ge~cht. -

!· . ECONOMISCHE VVORGING DOOR LEGER EN L:\sîc:>.RS. 

~l. Het -leger en de láskPrs, welke v~n de econöM.isèhe en monet!\iro 
oh~-o·s eveneens hA-dden te lijden, wf\ren door het ontbreken v~"~.n 
eon ·. ~nc}er krA-chtig g0 z.~gs1=1ppqr1:1 !!I t ( poli tie)· in do ge-legen
heid ongestr"~ft ·tt onverA.ntvvoordeli jke dingen te -doen ten k o s-
t e vA.n de bevolking. - -

&!. Het ·Streven v~n J.:P.sk~rs e):1 leger- n~"'r een v~n de centr~le ·:rec3•· 
·ring on~fh~nkelijl€ fin"'nciele. positie w~.s onc:er dezé omst"nè.ig
heden flllleszins begrijpelijk, doch 90k hU bet'A.SlldEi de bevel-... 
king het gel~g. . . · · · 

~!J.../Zo heeft BEDJO ?:ich_op de 11 h<>ndel" toegelegd en zou reeds vol-
,. doende SlW 0 h 1s bezitten on z;i.jn troepen\ tG voeden. Vo9rts bezit 

hij een n.~nt~l speedbo"ts.voor do-h'llndel-in onderneiiûngsproduc
tón op de overw~l. Op welke wijze "h..,;nrte-1" wor~:..t gedreven moge. 
uit onderst!!l"1nde hl"lrichten ... uit. of:ficiele I'epublik3insc bron 
blijken.· 

··-- JY~NTAU PRn.PdT dd .. ·Juni 19Li_8,. · -
11 De mog,~lijkhéid to.t handelen houdt n~uw verb!O'nd net het 
11 optreden vr.~n het ler;or .- Het leGer n"m 41.~ ton rubber en 85, 
11 ton ~ndere goe-d,.:n:~en· op 11

• · _ • • 

. (Noot:. Bet~lin~ ~ti w~~rdBloze Orl"bs en mo3alijk nog.~p 
· crediet (A .2).; 
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FpR;r DE Küc'K dd l .. d"tili 1948~• 
• 

11 Verzoe~e bétiicht wr.rtrteel1 de ~~ras tAties door brig!!l de B en 
''het weghaldn v~n gc:>ede!!.an v~n Chinezen in !ABOBAN BaTOE en 
11.n.SnHR.N plaP,.ts vond1en:" (A •2) , · · . 

• 
Rn.NT.n.U PR.n.:F•-~.T 4d• .n.ugu.stu.s 1.948._ 

~iBrig&de Bl~~l ·m i.li t ~· 1 r • r! ö o.ri o lh i.s c h ~ .. 
-. '' ~I'g~ I).ia~.ti~~ opriChten • Hij denkt ddo:r t'Ubbët' V~n c18 b#! .... ol· 

11 king te rove~_ ält! t1. g-ofistere.n i!! ti döot' bet'öving v~rl vrèemdd i in~ 
11 gert !!!!!ti\ kApit~!!>1 te kbmen 1' (A2). _ 

\ 

ivelkeen enorme 'druk het leger en -de 1ask~rs op het volk 
uitoefenen mot:;e blijken uit onderstr.i~nd bericht ( A.2). -

.H~NTAU rRii.PÄT dd •• .Juli •. 12~8. 
· l 11 ne· schulden van het leger zijn zo enorm, dat geheel SUMA-

" '.'TR.à.' s OOSTKUST als het- w~re reeds is verp!:lnd. D~ geli jks ko
;:men sch\.\ldeisers van· het leger •••••••• De chaos neemt toe . 
als /het zo doorgf!l.8. t ••••••• "'". Verzoeke m~~ tragelen voor het 

"tot een uitbt'trsting komt". . · -. ) · . 
(Noot: NAast de inkomsten ~fkomstig v~n "handel", vex~ties en . 

roof, we.l:"'d b'li·jkbat'tr noe zoveel op crediet cekocht, 
d~t heel S.O~K. hiervoor Q.nvoldoende onderpt:lnd ia) (A.2) 

VI .Ef\PITAnLS-VERNIETIGTITft, IN 7t.- SUr-InTR.n. 1 S OOSTKUST. 

!,!St 'in het openleee;en der gronden van rubber .. en palmolie-onèer
ner.11ngen- geinvesteerde k!!lpit~~l in dit onder· republikeinse con-
trole sti!!.Apde-gebied'bedrAqgt ongeveer F.soo.ooo.ooo.- · 
C volgens verv~ngingswPQrde theorie), wA~rin geinteresaeerd zijn: 

BELGnf voor 38 5b 
NEDER LA. ND , 11 2 6 %. 
Ar~:ERIYII\. 11 23 % 

· ENGEifi.N.D 11 13 '/o 
(g_. Verschillende ondernemingen zijn 'door laskars bezet en ver-

. keren in verw!'l~rloosde stP."'t. Reliswq!'lr schijn.t de Republie"k 
op de ondernemingen voor het to.ezicht op h::;t beheer F~mbtenqren 
te hebben c;eple~tst, doch deze hebben tegen de ·lask8rs en/le
ger niets in te bren::;.an. Berichtan uit officiele republikein
se bron me-ldden arrestFties v~n e·n moord~n op opdernemin&sbe-

. heerders door l~skqrs. 
l!_ K~pit~Plsvernietigin.c; vindt p1<=~"lts: 

~:door ondeskundiG beheer; 
~.doordat/lacar émdernamingsm"l téri~Q l en ~ubb~rbornen goed . /het 

kAn gebrulken t.b.v. de 11 defensie" . . 
2.,•doordat de bevolking noodgedwone;an op grote sch9.R.l de groei

toppen v~n oliepAl~en schynt te hebben genuttigd. 
( Noot dit ~erd door de Republiek tegengesproken; er zou sp~R
ke 13eweest zijn vr:>n de corrsumptie v~n de 3roeitoppen vqn cocos
pttlne n.) 

lli. . .... VE.· R_B ... R .... E=; I.D.,;;I.N-.G....;...VA.-l;.;..J _;;HE=.;T:.-·-.;:C;.,.;;O.;..ï ~~1'.lli;.::;.'"l\;.;.;.l TI S :rviE • 
f 

rl. zo~ls reeds eerder vermeld zijn -ne resident en de ply. re
\:. sident beiden lid v~n de P.K.I. Vt'tn de zijde v!!:ln_het bestutlr 

wa~ derh,A lve re~dS geen tegenwerking te V8rW!' eh ten .bij d0 Va~-
breiding ~n het corm:mnisme en de ont-evredenheid vQn de b.:yvol
king Vervolrn!'l.!!!kte de OIDSt"'ndigheden W~Arondar het QOP1Î!'.UniSrl0 

om zich heen kon grijpen. 

\ 
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~e aanhang van -de. ~.K'.I• _ _!~l!leerdert, terwiJl een ~rot~n:'e acti
~~a=e t:h!nese- D'èmocra'"'f'rc"l:;ëague,·.welke relaties met cpmmu

·- nist-en op MJ\LAKM- onderhoudt; valt te constateren. Onder de .P.K.I. 
:),ede~)_ be.vin.den. zich 11ed.en, die zich gaarne. voor subversieve actit 
viteit in bezet gebied lene~. · · 
~.; Ten ~anzien van BEDJO, de militair-e machts~ebber van dit 
gebied kan worden vermeld:· . _ · · _ .· 

: a. dat hij, .. volgens ':ae Indonesische 1nte11-1genc-e de aocia-:-
-:- listiaèhe· ideologie. heeft ingevo'erd; ·· · 

. ~·- d~t JACOEB &l:REGAR, de b:ekende eomm\inist, onlangs als . 
· _zijn àdvis&Ur~erd, benoemd; . . · · 

( .Q._• · dat, volgens volkomen be·~rouwbare bron, door fle commu-
, nistisch geói'ientee:rd_e Malay National~st Party r11et-BEDJO 

. contact is gezocht; . 
d. dàt hij, volgens vrij betrQuwbare, informatie, zich heeft 
- gèleend tot ·samenwe-rk:!,ng met~BOESTAMI, eep zeer actie.f 

communis tl t·.z. de ·machts·ve·rdelipg en reo;rganisa tie van 
de T .l,'f'. I, in Z ,- SUMATRA' S OOSTKU'ST' en TAPANOELI, bui ten 

·medewéten· va~ .d.e republ·ikeinse· militairfJ auto~lteiten. 
(Noot: Als· resultaat va~ de door PAJO~NG BANGOEN ge-

--.... , _ ~e1de-· staatsgreep :tn TAP~NOELI v~:rr~eegtt, BEDJO' 
--- het commando over de T.N~I. in TAPANOELI en z.-
" SU.I.'IlA'rRA' S OOSTKUST tegen de wen·à van de c-entra

le ~iegerlei_ding, die ~et' comma:ndo aah it.· kol. 
KAW:tLARANG had . tÇ>egedaoht·. r ~ 

. . ... 

Uit hét bovenstaande IC benevens ui.t het reit dát BEDJO 
he.t .onder: leiding van P.K.I .. 1eden staande,_ voor ~et Legioe~ _Pèng
gel!lpoer gevll:1chtte republikèinse ·. bès tuur, van Z •.SÛMATRA' S-OOST
KUST toestond, om te;r~g te kèren,kan de rZeer linkÇ~ or.ienta tie vn.n 
het otfic.ieuse republikefnse- militaire gezag in>-s.o~ wor?en . 
afgele14• ~ ' . 

V:,viii,RESUL~ü'i! VAN DillE J~AR " IIÎERDEKA", • 

\ 

--

·l ... Ongeach~ de '~ sè<Ciàle .Rev9lutié'', welke haar z..ware tol heeft.
goeiè·tt ·i~ b1._11)len ker.te· tijd dè ~macht successieve1ij~ 'geweest· in 
handen -~an de ~asRars van de fESINDO- en P.K.T het Legioen Peng-
gempoer,. BrJ.gnd.e ;a.· ·-
~ ... Elk dezer,~#~èperi hee-ft op ·h?-ar peurt ~ribuut van de bevolking 
geelst. Bij elke ·machtsovername vonden u zuiveri"ng&.acties.'• plaats 

·waarvan· ~relrçn. het ~nacht offer werden. · 

l• De ·onderl}entirtgen ·wa.araan dS\ bevol~ing haar welvaar-t- ontleendo, 
. .pro~uce:ren n'og slechts ten behoeve v.an ~ger- laskar- en pErtij 
leiders~ Een be;J.angriJk de~l.is hepodigd.voor d~ uitru~~ing 'J-an 
het leger. ·· · _. · . • . . 

I
~ De vele-st~mmen uit.LABOEAN BAT0E 1 welk~ in het door de. Neder~ 
landerà ge~ontroloe~de ge~.ed doordringep hebben dezelfde ~nder
toon:· uHe~ volk i~. de chaos mot~, staat -.~pathisch tefV:'lnover alle 

. pol,. tiekl vérvlookt zijn leiders elil he~!''t slechts -é-en wqns:. -
RpST EN ORDEr ONVERSCHILLIG- V{IE DIE BRENGT .'•-· t 

'Vh Tastges~eld wordt, dat drie jaar Merdeka een e n .b e s c h r 1 j r~ 
~ - 1 1 j · k ·e· c h a 6 s heeft teweeg gebracht. 

In -plaa~s -VEl.ll een construe tie ve periode, welke op qe de's'true tie.ve 
sociale rev~1utle had moeten .volgen, variet afbraak p'l:tÎa ts van het-
geen nog was: overgebleven·. · • •.. 

. .~ ! 

' - • 



IX. -
- 5 --

UITSPRAAK MAJ •. :F.ISHER ( milob.s C.G.D •. ) 

Maj.' FISHER keer~e op 19 Aug.l948 terug van zijn twee.;.. 
de bezoek van RANTAU. PRAPAT, hetwelk plaats vond .i.v.m. de 

· herdénking. van de drie.jarige republikeinse onafhankelijkheid. 
Hij verklaarde, dat de. toesta-nd in het door hem bezochte 
gebied onhoudbaa~ was en dat hij bij zijn bezoek op 22 Au
gustus d.a.v. bi_j Milexboard.te BATAVIA ten sterkste·zou 
aandrin~en op het binn~nrukken . van Nede.rlandse troepen in 

_dit gebied om z.odoende rus.t" orde en welva~rt te .verzeke-
ren, aangezien de Republiek qeze streek· geheel aan haar· 

/

lot overlaat;- de .Yerschrikkeli k .. ··toe_ standen kunnen z.~ s 

uitsluitend en alleen ·door de Neder anders worden bee n~ _ 
d:Lgd. . : ~ ' ' ' ' - -

OPNIEUW RBVOLUTIE UITGEBROKEN? 
------~--~~~--~~~------ ' 

I J1· ~-~ · ' . . .. , . · · 
· · (p '.)~ ·. Dat sinds bov·emtermelde ·ui tapraak van maj • FISHER eeh 

1
.· }~ nieuw dieptepuntl'li~rd bereikt, m~e blijken uit onde~staand 

, y.l'- tele~ram van het,,-~\l:i.t~nkantoor MEDAN ddo. 2~ Sept. 1948; 
/ J •' [/ 1 \· . Asenten bericht: waarnemend re aident z-.s.o .Kt •. ver-
Ik l. 1 

" , ' . "trok 15 dezett R.PRAPAT B.TINf]GI-waarts vergezeld van 
1V"v fto• ''ambt~naren.Reden onveiligheid. IVlas·. s.a-arrestaties w.n 

u~_ndpnesiërs en Chinezen, te R.PRAPAT. Bevolking· aldaar·. 
ttgevltllCht, 'bevreesd voor uitbreken van ernstige con-
1\flicten. Te 'LEIDONG West ( nabij P.RADJ_A en AEKKANO- · 

I 

I 

11 P.&N) pemuaa' s gerecruteerd·._· L'e t. op· sabotage e~· ter-. 
''reur in g_ebieden. Gearresteerde T .N. I.' ~officieren -

I V'et.htof)delijk J
"nàar- P. ·siDENPO~N overgebracht, •. T.N.I. onmachtig te

. u-~en nwud~ bepden die sterk cpmmunlltlsche insl"ä"g" 
11

· e~n. Révolutie(ln :volle gang. OversQhriJêllng sta- · 
'*tus quolijn door~ sabotagegroepen verwachtbaar •. 

Afgeslot&n# 30 September 148. 
\ 

. ' 
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VA1t1 B. VIII. 

O.ndftshands . ct.lltrftmgen VeJ.'I. QJ'lS • Verzoeke te agend•ren. 
Na agemterin& Mrlll aan B.nu. 

s.mx. 

J Vo!rmo. l 
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laû$ ill M'PDJQWUW Mt At .. ,w.s "• 
~t ~~-.. ~~~-~·~:.~:~:~ ~ 

onder de anspicien Yan de P.K.l. is te D~ok~a een 
a.l&saene vergadering sebouden, waarbJ.~ 70.000 ,pna•~. un-
wezic waren. ....__, 

Kuo verklaarde, dat de .republiek t.bans 3 JaJ.-en oaa1'ban
kel!Jk 1s1 doch tot op beden nooit een sterke Ngerin&. &ebad 
heett1 &Mat de lle4erlanders bard c:lurven op te v.ten en 
bun plannen om de republ.iek te wurcen steeds a&.llWez1c .zull.en 
zi~n. Door de slappe maatrece~en die de republiek steeds nam 
ia se verzwakt. 
· Ter YOOrkclli.ng van 1neenstort1nc cler republiek 110et de 

regering gewij z;. cd worden en 1n overeens~BDÛlll worden ge
bntcht met de biDnelll.and.se situatie. De regering, aldus 
Jluao1 kan noc niet als "aaent" van het vreellde kapitaal en 
van de imperialisten &ekwaliticeerd worden. Doch tekenen 
h14trvan zl3n reeds aanweztc en het 1a onze plicht om dit 
alles te voorkomen. 

HiJ keurèle de beschietU.en der Jil.derlJI.nders op 
de kinderen te Bataria ten .sterkste at. Hiel" blJ.Jkt duidelijk, 
dat de le4ürlanders de politiek van 300 .1ue geleden weer 1n 

Vet,_:::-
Asm.ti!l'W n•••11Dr •i UU1lall1•· . 

J/'. De coi\BUlaire w1uel.1.rlc moet zo CdW J110Cel1Jk bewerk
~tel.ligd. worclen. De repubUek aoc ten aana1en daarvan niet 

tw!Jtelen, welke w1Jt•unc waerechljnl.ijk het acwoJ.a kan ziJn 
van d.e n-ee.a, welke vooneesproten is uit de onwetèlldha1cl 
1n.za.ke de .ebt van ftualand• Pea! couulairt Wi.aselJ..ng 1110et 
.zo spoedig moa.el.1Jk wortien e:rum, oadil't deze 4e bloló:ade 
te niet zal c10en. le4ellaD!l •l het niet ~ om de 
bssiache eèhepen aan te houden en ~ zal voor de repu
bliek teru,&üeinzen1 indien ziJ weet dat Rusland achter de 
republiek stut. . 

ttuao verkl.aa.Me 1 clAit de spllllQÜl& 1a Du1tsl.an4 erop 
wijst, det AaerSJra aeen oorlo& ~tt tegen Ruslandt al 
wordt!Ut baar (Aaerika) slagen toecebraeht. · 

lt&A»iil• 
l. cle onderhandeliDgen •t de Nederl.anáers afbreken. 
2. Accoor4 w caan met de consulaire w1sse1t.nc met Sov~et

Rusland. 
3• Vol'Jiin& van een F~t Nationaal Kabinet. 
4. Met het volk ene macht te vormen, gebeoerel op het P,.ont 

liat1onaal. s. Te protesteren teaen de beacbietinGen op de kinderen en 
pe4V1Dd.era 1n Datavia, t.!.1Qena de vier1JJB van de ~
bankeUjkhaiti van hun hal. 
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M I N I S. T E R I E V A N 0 V E R Z E E S E G E B ~-~~~J4f~Ef N 

jACD/;~"3] 
Afdeling 'S-GRAVENHAGE, 21 September 

No. AE ( s ) 617 8 

~ het Ho fd van de GVD 
Ja~straat o8 
's-'G!"§..Yenhage 

\ 

Directeur NEFIS te Batavia verzocht mij de volgende berichten 
te Uwer kennis te brengen: 

II· 11 Volgens R dio 'elora Pemoeda heeft ook Mr.Amir Sjarifoedin 

@36817-'48 

het woord gevoerd s een massameeting van de PKI op 
8 SeEt~ber_pè o·n. De vf~g r!jst ht•ae mefredeÏÎngen 
"tîj Jie gelëg'enheld vers trekt aar:_~aande ~enwerki!:UL Pj:I-C}N 
wellicht moeten worden gez_ien als_ een vervolg op ZIJn recente 
onthullingen. Sjarifoedfn zei onder meer, dat de PKI samen
werkt met communistische partijèn in andere landen,ook met qe 
Communistische ta:c~fj N.~derland,: 'Hoewel de CPN volg'êns 
~arifoedfn de zending van ?ie stoottroepen mede gesteund had, 
heeft zij thans haar fout ingezién. De CPN en de PKI zull~p 
tezamen in .donesie e"e!l ~~uwe ideJ-Jae communis(t~,Arfe _st!at 
..-..-..~iillli~ Vocrts ~eeid:e 'Sjärn'~~Mn meê1e ~Jt- de ~ft ~lSk ~tact 

o stand zal brengen met de sovjet-Unie.. ' 

Tenslotte bied ik U namens Dir.Nefis aan een verslag van de 
redevoering van MJESO op 8 September jl.te Madioen. 

Mr. G. P. Ki ès 
res.majoor Inf.KNIL vsd 
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lrott rtdtTO!rtpr TIR I I I 8 0 te ! 4!1111 op I ltJtta .. l 194§. \ 
(' 

(lti~ het lltkls-ea na het )041• we:r4 Jloeao toec•~•1cht. n. . ?J· 
werd cea..,al1lk 41 Iater.aatioaale ceaoaaea.) · 

• ~ '\t 
ftÜDtzipr !M MpO, 1''~ /3 y 

»rooders, eistal13k ltea 1k YOOllliMU 1a het laYaau te ap:rekea, 4ool:l 
door lli~a 20 3ar1ce atnaiahe14 lltn 1k er wel ftJl wrcetea. foéh 
aal 1k atrakl ter Ytriu14el1jld.llc eûele paaaac•• ia het JaftaD.I htr
balea. (ce~Wich). 
Oue NY0111tie 11 reet• 3 jarea ou ea toch heltlltn de arllt1clera 1 laa4-
ltollwera1 de pell0e4a'• ea de Tro11W1a YUL 4eae relllltatea aiet k:liaea 
Ctaietea, doch htltHa ia"ll .. ttl Yell te 't'IMVIB cehd. Ie t011t 
liet 1a het Mlill ter reYolv:t1e 1 doch wi~ dieua hier te erkt-a 
d.at &Ulka d.e tchlll4 ftll 41 PXI. aelt 11 ceweeat. liet lil Jl1l lt~e4er• 
dat de PJ:I u aoe4 heett haar toutea te eru ... at Ie poelallatie 
der nijlleid is eea wrkeerde rloh:ttac iJaceala&ea, en • ltt:ruat de 
le141Da ftD cle reYOl."&tie ceheel 1t13 4t bovceoiae1 het Diapat-laae, 
terwi~l •• ar'btid.eraklatae 4aal:'ftll cehte1· ia 'llitcealoten • .A.l8 ik • .,.u 
het karakter 'YU dtSI l'l"f''111tle aubaal ÜJl aoet. ik ut Wlcta41 
••••••• ai~ ia aleèllta. ia heia ••• utioaale reTOl11t1e, ''!:::lal• 
ea BOl 1aq c••• oownat atuolut rt'YOllltie. laar nitea ao1l4 a tui 
t•1•• het 1aper1al1 ... , aaar ld . ..,a 1f0r4ta een deel ftD 4e • 
recel.lapa ea reltea na ut teo4ali1M cebaM'b•atd.1 4aarea 11 eJ' ceea 
sprake YUl teA aielllfl 4taocrat1e. Ia 41t •1 so 4aa aou ut 1Muar aQ;; de ataa. t 11M4r13'Yia1 ta'briekla ia. haM.ea alla na 4e ultei4era. 

-L Ik erkea ut 41t 4e achU14 ia . 111r1e1t ftll ,te rxz, .. ,-a d.e le141aa ia 
t- haaclea 11 ceYaUea 'f'aa de aiG eea ~ .... u4er, bt,lt .,.olt%'8ldtea • .lll.e ., 

u4oro' • . { .. a te ra) nllea 'tronen 't'lrdrewn ell(H!r;-·!!!!!> aal ~V" 
plaat. 1Jme••· .. -~-:.-: 
Ia Pak Kro:ao Jdertoe •1 1a ataa"t .n.lt liJ U at'ftaaen. Ket aawoolodft.->..._ 
hieJ'Op :La aoa4er twijfel la, nat 1ll u loYJet-VIlie alttea ook te -
ar'be14era ea lu4bo1lWra 1a te recer1q1 _ ~~11jk ia 4e Oo•t-avopeae 

ieuwe 4e:aoorat1eea!a:: 41t ree4a nor .&.aJIIIr 4aa 30 ~aar. 
le141Jac ,... ou · ao•t ia 'b.an4ea ltoaea .,.. procreaaiena arMi• 

~ ra soala lt.Y. 4e Pil. ~plenr"t. Alltea 4aa kaa de re'f'Gllltie eea 
'"' e1D4e llt'b'bea. Alle oue l'eceliuea aoetea plaat• aakea 'ftor 

_ ., .. iA a1euwedahe~a1acfrata"ll•l aoet 'ftrh-ijMa nat 1a de 'te1e•oo:rd.ice 
l b.1/..," tOia\ ia "Dekle ea .nllte ptl'IOJI8Jl all 1lir-'tûo8108U BOl hole 

~Pi~ po1tea. J Oa4er cle KI kuua paa Ml'llale toeataaclea wordea teceaoet cecaaa. 
»an n.l.lea cle ar1M14era tireeteven a13a 'ftll 4e ta'briekea, oa4erae
•1Dcea au. at.t ·tr ·uet o'hl'ftlwa 4o0h het 11 •••• ü. h$eoho-
8lowak1~e, waar crete ta'Riekea o:&eJ' lMtheer "fU. peraoMa ut 41 
arlae14erakla••• ataaa ea lea te. Mer 1a 4e loyjet-Vaie. Baar s13a _". 
lt. Y. taltrieken •t 6000 tot 10.000 arlle14er• Ue oll4er le14111C etaa.,_ 
Yaa een TrOUW. 
Dua 4e ar'be14era ltehoe'l'ln aiet te 1takea a&JIIealen 4e leidera aelt 
alkoaetic si3a TU 4e arlleid.eraklaaae ea 'f'&Uel.faprekeU. ook woJ'Clt 
er tpeoiale aaad.aob.t ce'Yiat114 op het lewa •• het 'beataaa.,... 41 
arbt14era wat ia te htWlice receriq aiet aaa te treften ia. 
Waaroa waren er ia ltlaaacoe ea &Dd.ere plaataea ataldacea7 
liet1 all4era oaelat de le!41Dc aiet ia lwlüa ftl ftD. periOMa Ut 
de ar'be14erallaaae. 
Ook aoaen we de tW.' 1 Bilt '"ff::-'•' ook •13 aoeten d.e 't'J'Uolltea "f'aB 
de reTOlutie plukken. De Yerie d.er IJ'oDClea aal pla.atn1M.tn ea 

-~ het 171tea JriOoala het lteaoeaea 'ftll loehh' 1 ~· aekoua wortea 
uit d.e ane lto~Nnata.U, soo4at cle aal.arilaen aiet hooc ltthoe"Yea te 
ai~a. Wat u 'Yl'OliHa Htret~, ae aoeten speciaal 4oor wettea worten 
1M•Oheftl4, ao aac d.e nou 1 aa&ll4 TOor cle 1e'boorte w:rlot k1'1i:,:a 
ea cllt wont 1101 wrl.eqcl • li aaaacl aa cle p.lloorte Yaa het k • 
De 'Yl'01l1r heett 4e&elt4t rechten ala cle aa, MA\ &al c••• oa4er•cllt14 
aakea wat atrett 4t loMa YOor clealtd.e ftl'J'iollte wrksauheclea. 
liD BU Baal' de jeqcl. fot ID Mt heiiJl Ueft Jril BOl lr:laaaea ceJ11e'Ma 
Yaa 4e :reYolutle. De leerpUoht wu ttH41 MI aiet 1aat"f08N ea wle 
kia4eren altten ao1 eteeda hua ti~cl te wrlte.selea. 



••n aoet d.e Yerordell1Dc a&DD.eua, waar d.e 3eq4 aed.urellde haar studie 
au. de lUlinraiteit aeateun4 aal wor4en. Ook 41t ia DOl aiaaer geachied.. 
Broeclera, latea we n teruccaan aaar de P.I.I. De P.I.I. 41e aedert 
1926 lteataat ia alti~cl ctoor 4e Kollauera DAI•~aaat. 
Vele laten werden Yerbaaaaa aaar Diaoel ea .alea atieryea ook aaa de 
l&lce la ll1l ia Moeao we,er teilieltea YaJl Jullie. 
Ik 1Nta lloeao, die ia 1926 .,.._r-...a ia, die cle P.K.I. weer kollt op.. 
richten, 'YOortaeaet door 1Jar1ttoe41a ea s1Ja ft1ell4en. Ia u 
Japaue tiJd werden H door 4• .Tal• a•Y&DC•n aeaoaen. loel:l de P.I.I. 
aal ateeda )11J.all 'YOortleTea ea at te P.X.I. aeaiea 1»13 het Tolk 
ia 1tewiJat wel te aaanziaheid.,.... 4eu 41liseuea ia clese ••• ... et1ag. 
Waaroa lauuaea de uAere partiJ•• aie't ao '• •••-•tilac houten. tit 
koat oad.at d.e PI:I cle Mlaqen 'fta te arki4era1 taat•a, noouwea en 
peaoe4a's worait, "_rs 41t 1• het doel 'ftl1 4e P.I.I. een Jal'tij 
!~Yt-.taai•a •• ar'bèid.erskla•••• looal• ik reeels llelt erkell4 .heeft de 

(.~/ .... ~ ,...-p-.x.I. ••• tout 'Maaaa all a aoet te J.X.I. aie:b. coniaeren ea een 
"#'~"V~ aieuwe wea opaaan, die aelrar d.e o.arw1nas•a ut a1ah aal ••uua. 
~ Broedera, 3ull1e .n.erS..U.r•• 3• •• cle aeTeel:l'Mn la loel'allaja• Jlalanc 

.... Ket llalliteat ., 1 leT. •1"4 op ialtlatlet 'ftll ... r.x.:t.Yel'ache111'4, 
ea dan nof de eoaprOilia"YOoratellea, 41e we uer Hlter aoetea ftiaarea. 
Ou doel • 4e tot •taa4kold.Jac ftll een :rer.liDc ·aooall ouoh:re.an la q 4e Groa4wet fataal 33. Ia 4eu reTOlv:t1e • oan T13&114 teaea cle 

, Ye:rnae~i~ld.Dc Yaa cleH rewlutie li~n, claa nll.ea n heli aet te 
Bolland.er op ••• lija •tellen (&éJuich). •• lMtwert ut laAien we 
betrekldJagen •t de loY~e~VJlie oJI4erllo114ea we Yoor de loY~ets str1j4ea. 
11t 11 ouia ea aiet ~uilt, 
... ,, •• P.X.I. 4aa 1a 192b YOOJ' Moakou c••trecleat !oea ... aaar »1coel 
werclea ftl".._a, atreclen we 4aJl ook toe& ftor lloakollt leea woe4ersl 
Wat n~üeer Batu ia 11~a TerklarU, heeft weerlep 11 aiet 3111at. 
!eaeaoo~ al~a er alec:b.ta 2 kaapea aaaw••ia, cle loT~et-VJile ea 
aieu.e:re 4eaooratia~ ata\ea •• •••• .. • 41e Yl"Oe&a:r keloalea bé-)ea 
1teutea. BiJ cle Jape:rialia'Ma he'blaea sioh aaa.cealotea 4• Jlollaa4er• 
ea 4e B .. elsea d.le atet1 aate:ra 4aa kleiDe aa.a4oera la 41t ops1oltt 
a1~a. X11J1ua we 1a 41t aesehU oue ••tra11teit b•Mbàfta1 .l'•olat 
a1et )roe4era. Xt~k uar eeu :aaa:r IM1a1 ut M11'tl'aal 'bU.~n. ~ia.plaat• 
clat er 4aar Trede •• .... lftart hee:ra ••.•kt 4e oorloa ut. ~ tl f!J~OH... ;... 

We . loY ~ ti ~··....., . t~ 11:!' I . · u~~ 
Ken paar uaea kn.aea er weer Jlleae troepen au, u he)'Ma 
4e BollaMera een troepeuterkte ftll 130.000 a•DM•• •ar wat 'Ntekeat 

Yoor de '10 a1111oea 'ftll oue aol.Uieat(ae~llicll). 
oa aoeten 4e arbeidera u !ma W8rk ietere oeleMa ia de 
tlla oorloc ea aoet 'ftor 4e • . · • U.tiei Net s1Sa. 
stat1ou en aaclere lMlaq:rt}li Jlilttl IÎH JO .... t aur a••tapelci 

worden. Waat te Kol.l.aMers neua TOer 4eae politiek ü.u we hea hier-
door eea reehtatreekae atoap aaa 4e ia»e:rialiatlsobe uaa 'b:renae~ 

Jroetera, we etaan Biet ••;!t waat we hebl»en a••• laxieuse waceu ao-
18, we 118lt1Mia 1••• aoole zen ao41&! n eise%1 alecllta Yoor cle "f'\1.1-

h 
1 lal "t'U oue usea ea cl1t 11 een :rede 13ke Uatr:tlnlU... lea rie:rke 

/" or1uiaatie aoetea we he'bha en aauw ·--r:aa Mt ü hYolld.q .,.. 
•• 1teaette ae'b1e4ea. •r,ruaaea niet .. MltancliO"Nl'eeDJtoaat Liqlld'-

(o~ 
djati, aeeh 4e aeavill , we a1Ja wi~ ea te teaeapartij is utuu:rl ~ y: ook ni3. We nll.ea • de hv.lp ea lluean:rk1Jac .,._ de h'YOl.kiJic ia 4e 
)&zette cebie4en de Jeclerlaad.•r• weaJac••· . 
Doch". aoeten ook ao:raea1 c1at we niet alleen TO:raitld.~ua, doell we 
aoeten ook ervoor sorcen «at n niet 'faa achteren wo:rüa aaaae'ftllea 
oa4at ûu atoot 1101 ae'fta:rlijlter la. la YOerea n ••• otteuieft poli
tiek ut, eaU atata........,113aea Mltaaa YOOJ' OU aiet ••:r• 
Ia 4••• aatioaale re'YOlutle a13n we ook bereiel •t cle Ul4ere tt;t1,ea 
aaaa te W8ttk.ea, aaar •• aoeten te aoed. llelt'Ma oa te1ea cle Jlo~r• 
te atri~d.en. 
Dat de h\ûd1&e reaerina h.et ooaproaia 'YOorstel a~~DJUteat 11ear1Jpea ". 
aiet. Ie heer Batta all pl'8llier Tia4t, d.at 4e coaproais TOOraiëUea 
4oor .Aaerika Tooraebracmt, d.e nc ia aaar de ft1~he14 Taa IûoMata, 
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4och dit 11 niet juiat. Door aanae•n 'ftll deze YOorateUea ttreqt hi~ 
ou lall4 Mar eea D.ieliW koloaiali8M t doch ia een aad.ere vora. Ind.ien 
.Aaerika Riet achter 4e Bolla.n4erl ataat Aan aataat 4e KollaBder ree4a 

ang aiet ••r. :In a sijn ze de werktuieen Tan de Au:dkanen. 
roetera wij aoeten rdet nrkeerd bearijpea, 1a4iea n betrekld.llcea 
outea aet 4e 8oTjet Vaie 4aa 'betekent üt üet dat n ou laa4 au de 
OTje1i UD.ie Terkopen of iets Ul"&elijka. 
olt aal 11141en oollftl.aire 'betrekkiDae:n wor::;.f~e~ de lluaauche. 

oouula ceea pro aa4a voeren voor het co IJilllera so e de 
OOUull ::c:t l:'rote Tl.ac all•ftl 1D. ID.dODelia 'J-2.,; ~~'Je! 

\ Je OTerw e:a ia B1raa7 Ch1u. ea aa4ere lall4e bewijsen ree-' 4at dit 
de wc ia naar 4e ware Tr1jhe14J en ik geloot ook, 4at dat eeas 1D. 

l
llldouaia sal ce'beuren (ce3111eh • 

,- En twecleu] 1Uien we lletrekld.Jiien beuden •t de Sovjet 4a.B k:a:n.nea n 
hanclel dri vea. llocllt er eea lllulsiach •ehip hier aaüoaeA1 dan suJ.lea 
4e Holl.aR4ers ~r dUl"Yen aan te houden. Waat àaera h4erlaa4 eea 
kleta, oDletuicleDd laDd3e, zal slechts to~r het getrona vaa de lovjet 
al he~ hazeapad. Jd.ezea. 

· loveD4ien aoeten w13 11 erop wijzen clat indien te Djoc3a een BoTjet 
cou\\laat zal sija cewlti&t zeer zeker 4e Allerilta.Ma oqeclvia te 
Jjo•i=.;:D4•Charrelen waat 4e loTjets zija de ercste vl~aadea vaa de 
.ber :a:. (appl). De Sovje't tJaie ia een u'beiderslul41 wau w1j

1
:k 

een u1M14eraland. aoetea worden ia ut Daftlll'lijk 4at n3 4e lei 
tier SoTjeta nl.len aanvaal'dea. Br sija ar die de naag atellea wat het 

b(1reote Toordeel aal aijn van eea 18118.".rkiq ut de a.u. Voorclat er 
4oasula zija uitaewilsel4 he'bben wij raeda van 4e s.v. ateua aekreaea1 

la er aaa te udere kallt steua oa'tTaDCea ala renl'taat ftll het pllk 

lltij d.e JMrUa-.•nt (appl.). Drie jaren 1aac heeft oaze :reaeriag 'bi~ 
te .&Mrikaaea gel1ltt, het ce"nlc llial'Yaa ia dat de .AIIarikaaea d.e lecler
laadera oa4erate'UD8a. (appl.). Deze poUtiek T1D4t op heclen BOl steed.1 
Yoortc&Jll• Iu :U er een nieue eap:roaiavooratel ut wederom wordt hooi 
aaqeprezea. D1t aoeten wij 'baatriJclen. WiJ aoetaa daarom een Hsolutie
aau.e•a 011 aeea ooaproais ut 4e leurlaatera te al111tea ea aeea oaur
haaleltacen aeer te voerea. Ia de laatste tijd worden zij hoe langer 
hoe bntaler. !e DJakarta wordt op oas ceaohotea, het siekealm1s 110est 
woriea on~ eu. entoeh ~liJrt cie re1er1nc 'YOor 4.it au.-s doot.{appl. 
Dit is Biet 4e ~uiate politiek. 'ele partijen protesteren h1ertecea1 se1t1 de aasJoelli en de PII, doch het 1Dlljtt slecht• hierbij. (appl.J. 
la4iea ziJ niet bereid ziJn te 'brutale hou41Da vaa de Je4er1&D4era te 
wreken! dan mlen wiJ het wel doen (appl.). De tout van de reTolutie 
liat b ~ ona .selt, dit moeteil wiJ thau corricerea. !! lf.j• U 'fJ" 
T . , 4aaroa hee~t &iJ geen 1avloe4 lmiïiin oea 1• ea op 

e arlteiders en la.ladltonera, daarom staat het 'Volk alet aehter haar • 
.. le stap d.ie thalll aoet wordall cenoaen1 is de veraterltiDc na te KI. 
BelUI8.&l sterk n.l.lea wij he\ wllt ao~Uieeren oa teseu de le4erl.aaclera 
op te rukken. Sija wij thans iD. staat de We4erlaDiers te weerstaut 
Ziet hiervoor DU.1" het worbeeld vaa de Gr1eltae prillas die het Jarea 
he'at'bea uitgehouden tegaa ha :receriq die 'MwapeD4 is met .laerika&N 
aa\er1aal en zelts aancevoerd door .ue:rikaaase seneraals ea o.tticie:na. 
Zelta heb'bel!l zi~ eea UJtT&l ORd.e~a •• bllutlen ?Of/; TaB het laa4 lleaet. 
Iaclien d.at kleiu lu4Je ia staat ia .lllel"ilta te weer1taanl waaroa soud.en 
wij een 'VOlk ftJl 70 aillioea aiet 1a sbat zijn teaen cle eclerlaD.ders 
op te treden' (appl). Wij lwlibea seen soe4e wapeu, enmdn 4e Grieken, 
4eae laatatea heb'bea huil wa:peu tot op hu:a cicaretun toe o:ç. cle AMriltá
•• moeten YeroTeren. IB4ien wiJ het c wiUea ltulmea wij tlea tactiek 
ook ui tvoe:rea. Het volk Ta.a ID4o-Olûaa heett het u1gehouden teaea het 
l'l'&Dkl"1Jlr: cla.t 3 u.al sterker ia «u Jeurlaa4. ba lec~!:J 11eataall4e 
uit SI.Daitsers z1ja aaa.erkel13k sterker daB 4e .. der era. 
Waaroa soll4en wiJ tot zooiets Diet ia ataat :!f•' Dit ia alles ou 

icea aehul4 ea koat toor bat cebrek Aan ora satie. Ia de eerste plaat• 
eet oue stratea1e s1ja.1 het zoowel ao1elijk doden vu ••4erlaa4eH 

en lnûtaltea 'ftJl ha. wapeu (appl). lok ia (e wte aeb!tf;• !I'J ... 
,,, h!' ott•••iet K'laaa. taJüt•t fl Ie lliir d.at H~ ,r.~rm, 
oppoMND applJ. i .u. werken nvolu,S.e ea ae4atlieut 30 jarea 
1aq zaaea, 1lt weet 41t uS.t eicea oD4e1'Y1D41Jlc. Ook ri3 J"especterea 4e 

~ &o4141eut •• ae bruiken haar tea•• cle Xollaat1er1. !!ien de morua-ed.aaen 
waarliJk aAet oncler4rukt -wenaea te wor4ea 4oor d.e 1rs ( o~elortaen) 
48.! ia th.aal reecla Jutt o~ablik 'féie cle lutp.i!e oor 0.1. (appl). 
!hiis Piell *oet ie iellîae oorlog worden aanc•TaDCen 1adiea 
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REGERINGS voonLICRT!NGS DIENST 

Batavia, 15 Soptomber 1948~ 

medegedeeld: 

De ontwikkeling van de communistische actie gedurondo de 
laat sto mo.undcn in Zuid-Oost l~ZiÖ on elders hooft ê~delijk de 
motheden en doeleinden vaL duz,e actie in het licht gesteld. Mag 
~ij aanvankelijk do schijn aannemen van le~alo wegen te volgen, 
zodra d.:J omstandigheden daarvoor rijp worden geacht, onthult zij 
zich als con beweging" welke goricbt is op omvort'lcrping of ton
minste ·un.nranuing v-an het gevestigde wettige gezag en ontwr'-ch
ting van hot mnatschappolijk on economisch leven. Daarom moet de 
comrin.mistiseho activiteit colNnml3rkt worden als oen strafbare 
da.!J.d·, ook in hot st-üdi um v&n bedekte en ondergrondse workzo.am
heid. Hot bewijs vnn het misdadig oogmerk wordt dagelijks gele
vord door ().o on:twilckc~ing, w~U:o deze beweging i:p duidolijk op
eenvolgende sta<lia vertoont on die sto.:::ds o·p geweldda.di~ o.an
tasting vnn do opcnba:rc,voilishoid uitloopt. Zij t~chroomt ook 
niet om vanuit republikctns g.Gbiod onrust te wekken en geweld te 
plegen in niet republikeinse stroken~ geheel in strijd mot do be
stan.dsovereenkorr.st. 

Mitstl,ion acht do regering hot ·:oooc~za.lrelijk uitdru,kkelijk te 
verklaren, dat iedere communistische actio in strijd is mot de 
openbare orde en valt onder de strafwetartik;elün, welke de open ... 
bare .orde bcs.chermen. Dit gelJ.t evenzeer voor individuele act i vi
telt als voor het deelnnmen aan verenigingen op communis.tischo 
grondsl~g. Terwijl roods geruime tijd van overhoidswege maatrege
J.cn. tegen deze rnischdige workzae...rnheid zijn getroffen, zal nu ver
der deze w.:;rkza.n.mhoid mot allo ,;:~ttt,~c lWiddclen W.ordon bestreden. 
Het spreekt v~zelf dat deze bcsfrijding zich alleen richt teg~n 
hen, ·::!.ie de rnisC.:aè.igc · cogrnorkun dor ccmmun;i..stische agitatie utt
voer~n, nastr.cvon of' prop~gercn. Deze bestrijding dout niet te 
kort aan do vrj,jheid van woord, on geschrift of va'n politieke or
ganisatie, zolang deze geen. conm1unist.+.scho onclorgror.td heeft en · 
©,~ -'t~~ .... ~~ van vreedzamu actio niet wordon ovorachrodcn. 

x x 
x 

• 



P ARKE'! VAN 1lE PROC:OREUR=GENElU.AJ. 
DIENST DER ALGEJdBD BECHERCHE. 

HO :CA 

Samenwerking tussen diverse rep.receringa
instanties op Swaatra en Malakka, de P.K.l. 
(Sumatra en Jlalakka), de CoJIID1Uliatiacme Par
tij op Jlalakka en de Peraatuan Xaum. Buruh 
te Singapore.- · 

, oe nen een e en a e na• o:r 
~o..-p-PIIolloo:!!!ae~~n~~nell!!i-~'P het onae leden, di.e hun strtjttukkera 
ginds op komen aoek.en, gemakkelijk te ma.ke.n.. 

la. In een vervolgschrijven gedaatekend Juld.ttiDCgil 29 Mei 19-48 
No. 720/HKI/S, bericht de Marku .haar PKI-Boek. ttinagi aan 
Sutan D3ana1n, dat er w1jz1ginc is ontstaan 1n h*tre1splan 
van Djama.ludiil Tamin. HiJ vertrok nl. op 21 Jle1 1948 met 
Dt.Ba.ndaro B1tam1 PlU-voorzitter te Padana Pan4Jang,naar Bellik'1 
kaltal van waaru1t men naar Penanc zou aan.Na een week zou 

~ l de re s worden ~ortgeaet~ naar ltuala. , . t .. 

lb. In dit schrijven gedagtekend Bukitt1ngg1,11 Juni 1948 lo.817/ 
Bhs/Bkt/48, bericht ~ Pa4uka Mal1D. aan Sutaa Djanain o.a. 
dat hij accoord aaat met al di.ens TOOrstellen op het stuk van 
.!I•DU'd'QQJ?• Uit 4e brie.f' bliJkt, dat Sutan .DJa.nain meer 
gelclMifi ievraaad om de wapenaankopen te ftrane1len. 
In verband hiel*Diede wordt ha berieht, dat l>innenkort een 
~rsoon, belast met de t1nanciele aancelecenheden der partij, 
te Singapore zal komen.!. die met zich zal 1'08ren gouden voor
werpen ter waarde van J 175.000.-,behalve hetgeen reeds door 
Djamaludin !amin (zie sub 1) is aedepnomen. Hij dient spoed 
te betrachten, want degene, die het goud brengt, moet ook de 
geederen (wapena) mee terug nemen. 

I De brie1' houdt voorts 4e volgen4e pass es 1n1 

~ '"ii~~~::~~~~td~i:~~~!i:t:r.;;,;~~~~~ i\ 1 ,wo en onze 
f e en apore en a er aopaala medegeáeld l om aet\nlrl[ipg IA pl.p te Jp Drlt•p IM de atgesanttn Y1P 



lrr WUI!& 1wloma1a te ll.ngaoore en Pel!!l!!l! 'l;pdollt§!Nl 
J ~a.:~ d~ Partij lalaya Communist A.ss. wordt U verzocht 

~äi~ 
le.Bij brie! iedagtekend Bukittinc&i, 11 Juli 1948 Ho.97lb/ 

PKbtr/48, richt Dt.Paduka .lîi.alin zich wederom tot Sutan 
Djana1n en deelt de.Ze medeldat het in verband met datoe
stand op ~lakka (maatrege en door de Britse Regering 
eontra de Communisten) beter is dat de strijdmakkers 
naar Sumatra teruckeren. Dit geldt ook voor geadresseerde. 
Djamaludin Tamin en R.Iüshud moeten naar Buld.ttinggi o:f' 
een ot andere plaats op rep.gebied terugkeren. Voor het 
geval Butan Djanain hen niet aelt kan ontmoeten 

} te e 

ogmaa se wor t aange neen op spoedige aankoop en toezen
ding van wapens. 

2. In een brief gedagtekend Bukitt1ngg1! 26 Mei 1948 No • 
1176/Kmd./Rhs van i• Commandant D1Vis e IX wsanteng I" 
Sumatra, Kolonel smail Lengah, aan kapitein Zubir Iljas 
kapitein titu}>air te Kuala Lumpur, komt de volgende pas
sage voor: 
u 

4. Bij schrijven g_dagtekend Bukittinggi, 5 Juni 1948 No. 

1
76/Bkt/48,verzocht Mr.M.Hasanl rep.Gouverneur van Sumatra 
aan de "heren van het Indones a O:f'fiee te Penang" o.m. pi: ~ft:t:n~:g ~Î~äit ZSBti!i!rP-f :aNns en 

Verb met de woel ge toestanden op~~Ûmatra be
ho,fren de 11 her""n" een intelligentie organisatie op te 
richten ( vgl.sub 3) ,welke moet nagaan welke personen met 
de Nederlanders samenwerken. 



4a, Kr,JI,Haaan, rep. Gouverneur van Suaatra1.4ee1t b1.1J1•ns 
wiet', ce_claatekend Bukittil'l&ri 5 Juni 1~ wo.930l I 
Prv.satr/'Bkt. aan de" heren van bet lndoneaiat Ottioe te 
Penaq" o.a. ht 'YOl.(ende mede {doordruk van dit soM1JWl'l 
is o.a.pson4en aan 111-.Uto;ro te Sin&apore). 
Op 4JUni 1948 had te Boek.ittin&ri een rea1dentacon:terent1A
plaa , was rop alle partijen 'ID. H in 81aa'ba vertegemroer 
digd warent ook 4e P.r. I. 

&•••··· 
ad 1. Sutaft.. .DJ•ujn te 11qaP§tft kri~ct opbaeht lt van het 

P .K. I.-hootdlleah.ur O)l --.tra oa wapeu voor de 
P.K.I.-troepea te kopen. !er lDntrijdina van de maten 
zendt un hea 3/4 kc. aouclel'l woJ"Werpen. Ir bestaat 

_.,....innig eoniact tussen P,K.I.-Malakka en de llalayan Coam'UD..'l 
..--::- Part)" • ' 

ad la,DJamal'Wlia !amill •al aioh naar !:uala t.u.pur Jleanen oa 
het eontact tu.aen P.K.I.ea llalann C011!1lW11ri Party te 
verstevtaen. 

ad lb,Sutan DJuaia ~~eet··~~~~ cle wapeDaankoo:p. 
Hij aal ... 1" tonllHll l a • aOwten 'VOOJ'ftrpen teJ' 
'Wa<'lrde TlU1 # 17J.OOOe•e .Jl' U Ma OWftealtOIDIIt aat1181Uil 

Len. de T.a.I.{fii) tusu 4e P.x.x., het rep,B.i.op a..traJ!aet 4e l:ledoelinc 
om samen te 1NJ'ken. De P.K.I.-Jial.akka ea -lin&apon 
moeten medenrldfta en hulp 'ftrlenen aart "- rep.wrte•ea
woo.rd.iprs te Si.Diapo.re en ,.JUU'll• Ben verte&eawooZ'd.J.&er 
van de 1ial.ayan Coramu.niat Party moet naar lukittincci 
ko•n., daar de {iK.I. 4L_l:tpd. •t het -~ "'Ü wr
wn,.." --a· er voiaOeiliiïi aan aa 0 ~à7Vilî~ een-

~rale P •• I. te Djokja. 

ad lc.De P.K.I.leden 110etea in ftrMnd aet 4e toestand op llalak 
ka naar SlDlatJ'a teruakerea. Ook D~amal.u411\ !e.min en It.Kas 
h'Wl. Deu dienen te worden iqelieht, 4octh als Sutan 
DJanata hen rd.et kUl oataoeteJt, llMt hij acth wen.d.ea tot 
de P.X.I.le4en, werkSaam op het lmloned.an Office te Pena.J , , 
J.ancrironcen wordt op spoedige afhandelinc van de wapen
kwestie. 

ad 2. De ..uu_sumatra aeett haar vertecemroorcliaer te Ituala 
Lump\U', :Vapite1n titulaiJ' Zubir Iljas, opdraeht 011 
wapena te kopen, h.ae kart v.w.'lt. de kosten een regelinc 
tnt"ten aet het Indonesian Ottiee te -Siqapore ot .Penang, 
waar op ziJn naam eea üpo•ito is aeopeal, 
Kapitein Zulair UJu krij&t op crottd TU. een aocoori tuss~ 

, 
de opperleidi.na ft!1 4e flfi en cle lndoneaisohe Com.nnmisten. 
leidera (op Suaatra) toestemmifta om suen te werken met d11 
leiden van 4e •lal"Ul Coluanm1st Party, 

ad 3 Mr,Utoro van het Intlonesia Ott1ce te S1nJapore krijst 
opdraoht van het "l•B,B.op Suma\ra oa een "speciale intel 
ligenoe ·orpn1.satie op te :riohten. HiJ •a ledea daalTOor 
betrekken ut tt. P.x.I. llal&kka en aaaeserken met arulere 
te Stncap(,n eft Malakka gevestigde vereJdginl'en. 
Hij moet weelerom 2 apeed.boata aet biJ'behorende bewapeninP 
aanschatten en naal' Saatra .aen4en. 



..._. _____ _ 

Batena, 19 Aunatu 1948 
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in d e.-~.~g_bj) ... e_~_ .JP-9.911~2-Jh. 

' . 

G..l!..hhl~i •. _.._.. _____ ~ ... 

1e komst van bOlli\IfNO, de .a:\epublikeinse aft:;ezant te !-'raag, heeft 
n Djokja onmiskenbaar een zeer verhoogde politieke activiteit teweeg 

/ ebracht. . 

I 
t ·c. - o is mee ekoruen MO.i.!lbO d·~ P .! ... I. -vetera&n, volleerd en 

door· de Komintern er ~en com .. _uo s, ~sch vo~.,_,rman, aan wie de opdracht 
schijnt te zijn L~eegee,even de i~ationale .nevolutie in lndonesie bin
nen afzienbare tijd 5eheel in ~oskou-baneri te leiden. ruO~óv's uitla:. 
t~ngen ZiJn n.h.v. moeiliJk anders te verklaren. · 

i 

i 
In een vegaderirtg van partijen te vjokja, gehouden in het kader van 

. de vieing van het drieJarit. bestaan van de nepublik Indonesia, heeft 
· ~o~so een verklaring afgeleLd, Wélke de voltende hoofdpunten inhield: 

I 
a) de tou~en die ~emaakt zijn: 

1. "Vanaf het beein tot en hlet heden z~Jn wij voortdurend de!'~nsief 
opr_etreden. Volgens 11 stratet,;ie in Friedrich Ent;.elà revolutie" 
zullen wij ve.tliezen·, indien er · e;een radicale veranderint,en in 
onz~ strateeie wordt gebracht." 

r· !lnze nationale revolutie behoort, volt;ens de thenrie van Lenin, 
beleid te worden door de arbeidersKlasse en niet door ourgerlijke 
elementen. ~e kwestie is, äat de arbei~èrsklasse de me~st con-
sequent~ revolutionnairen en anti-imperialisten zijn". · 

3. "De voornac.mste fout van de regerint; is1 dat.er noe·spore~ z~jn 
1 te berüerken van principes van de procl.aruat~e in 1~45. D~t ~s 
een zeer e,rote fout 11 • 

4. 111Je te[.enwoordie,e leiders doen al het mot;elijke om alle moéilijk-
hec.en v~n.zich a;f te schuiven". ' 

b) deze fouten zullen aan critiek worc.en onderworpen en "weldra zu).leh 
zt;- zi<lh n~a:.· de waarheid. en het radicalisme keren" .l .... O:C:bO is ov~uie;à 
1:.4at he1.. RÓt., · .. ijd is om a.eze stra tecische fouten, te vel', beteren, "maar 
1it ruoet dan zo spoedit moGelijk wurden uittevoerd. De tetenwoordiee 
leide-rs dei" retering Llóeten de viil hebben om C4e ove:rwinnin'- in de 

C) 

! 

revolutie te· behalen." · · 
Voor deze" zelf correctie 11 t;.eeft lüO.t;;cO hierbij de veleende punten aan: 

' . -----
1. Le oprichtinc van. een J.~at~onaal Front, wau.rvan de aard niet ia een 

conventie va.n de partiJ leide:cs, uoch een individuele samenwer
kint van de leden van alle in <li't front aant:esloten partijen ( · 
(. 11 ...... zo is het 11atïonaal ·Front t;een venventie van leiders, 
die van hogerhand worden benoemd, maar van onderaf· ~et,onnen en 
aldus t:eworteld in de·maatschappij ••••• ") 

2. ~e vormin/i van een kabinet uit het ll;a tiona~ 1 Front, wac:.rin de 
meest.kundise en ervaren verteeenwoordit,ers van het Front zit
tin~ dienen te hebben. De leden van dit kabinet dienen dovr het 
Nationaal l'ront candidaat te worden ge.steld. 

lie door · 'Ol:!:i.JO c;ec.iachte sterkte .. van vertee;enwoorditing van oom-



~~~sten in de regering blijkt ui~ zijn late~ gedane verkla
~ r~ng (22/8 .. 11 48) ,"dat de communist~sche partiJ- zo niet een 

leidende ... rol- OJl zijn minst 1/3 van het aantal zetels in de 

' 

republikeinse rege:c·int. moest. hebben". ·, 
3. De intrekking van de erkenning van de Renvilla-overeenkomst 
· waardoo~·de regering meGr vrijheid lelaten wordt voor de op-

lossing van verschillende kwesties. . - . 
:· ( uAls rugt_esteun legde klÛ.i.:JuO biJ deze 5elét;enheid de nadruk op 
~~~e betrekkint.en met de ~vjet-Unie. De thans uitaaspreken in-

1teJ.·esse van lVioskou voor de nationale revolutie in Indonesie 
·.· !Zal een voldoende_ rem zijn v9or de Nederla'flders en Amerikanen, 

let ~evolt; vàn het bovenomschrevene is de'-duidelijker wordende tendenz 
.at de l~se eraeperingen in de republiek thans meer re•htstree~ ,un blikken werpen in de richting,_van het communisme en Moskou. 

/ ' ' 

het laat zich aanzien_dat de gedachten en uitlatineen van lldOESO in 
al hun letterliJkheid door deze linkse t,r·oeperingen worden overge
nomen en uitgevoerd. 

Zo hebben de P.K.I. en de SOBéi op 23 AuEustus 1.1. beiden een ver
klaring uitge~even, waarin wordt erkend, dat zowel ortanisatoriech 
als polJ,tiek in het verleden fouten zijn gemaakt. Na een .herbes•_hou- /~ 
wing heeft men thans een nieuw strijdprogramma samengesteld. 

l.~D·e f-.K·l.• ·stelt ·voor om tussen àe drie partijen van het Front De
mokrasi; hakjat t.w. de P.K.I., de Partai Sosialis &n de P4rtai 

7· Boeroeh Indonesia e~n fu~ii te vormen, opdat een nieuwe arbeidërs-
- part!' tot stand komt onder de bi torische na : · KoJDmunis 

IJl ones a. De •K~~· ver aar dat alleen de arbeidersk+asse. e
voltitio~ir.en ëonsequent is tegenqver het ant~:..imperialisme en 

f 
zij dus de leiding ~eh<>ort te hebben in de_ revolutie. De -P.K~I. -

keurt vervoJ:-gen$ ie.dere _bespreking met de Nederlanders en met d.e an-
~ · -~~r:e~a~~~~-~1~17:~~. ~al re~ulte~en in ee~ opnemen van I~donesie 

. .... . . . . 

Vervolgen~ wordt naar vor.en gebracht een sterke eenheid onder alle 
anti-imperialistJ.Jiche volker-~n die de revol\ltie leiden naar de over
winning. 

Het enige doel is een nationaal front, opgebouwd van onder af en 
ieste~ door alle partijen en progressieve groeperingen en per
sonen. Bovendien een spoedige WiJzit,in~ van hE:t kabinet in een]/ 
natlonaal-front kabinet. ' · 

2.~~~eneens-letterliJk·~O~~O is de óndervolgende resolutie van de 
.SOB~I_;_ · . . · 

1. de fout van d.e compromis-poli t+el~ met de imperialisten te er· 
kennen en vovrctaan een consequente anti-imperialistische po-

·litiek te vo:eren. ·. · , · . 
2. ïur bij de re6~rin,;;. op aQn ·l..e u.rin€;en om: 
~a• hêt P<?li ~iek manife~t~ van 1 NovQmber 1945 in te trekken, 

~·WLingad.Jal;ti en· L\envJ.l.Le te aesavoueren~ 
c.·het h~erikaans-~ust~alisch compro~svoGrstel te Vbrwerpen, 
c:L. bes}'rekin&en te houden op basis van volle ,souvereiniteit 

van de rlep~blik Indonesia, 
· l e. spoedig consuls wet de ~ovJet Unie uit te wisselen en zort 

te dragen voor· e~n spoedige erkenning doór Tsjecho-Slowa
kiJe, Polen, hongariJe, Yoe~o-blavie, ~lbanie, hoemenie 

J 



e.n Boelgarij~ ,. · 3. 
f~.alle Vi~andeli.tke bezitt.ingen te nE<tionalise:cen zonder 
~ scfl.adevtr6oedint;. ~==: · g.l alle onderhandfi!lingen met ae Ne<ibrlanders stop te zetten 

- als protest t~gen ue fascistische beschieting aoor de · 
, Nederlanders tijdens de viering van ae onafhankelijkheid 
· te Batav,ia. · · · · - , 

h, het &E.lhèle staatsaparaat te vernieuwen en alle kolóniale 
restanten te liquideren -en bovepdien consequente en anti-
im:perialistiséhe krachten een plaats té geven. . · ,.., 

.l_. Accoord te gaan met de uitvetring van het Nationaal Progranl:• 
~. Y>'oorlo;per te zi;}n bij· de vorming van een Nationaal Front, dat 

.~emoQrati.sch sam~ngestiàl-<i moet zijn. , 

/

2· Er .. bij het Staat-Shoofd op a~n te dringen ·om het te&enwoordi&~ 
kabinet· te ontbinden en dit' te doen vervangen voor een ver.ant.:. 

.. woordelijk en Nationaal Front h.abinet op basis van: · 
i ~ ' -... .. 

'•. a. een nationaal PI'O~rarm:ua . . ·j b·. cie voorwa&rqe, a.at ministèr~ lllO~ten zijn, zi~b die de v.or. -• 
ming van éen nàtionadl Front goeugekeura hebben en leuen ziJn 

· v.an het l~ationaal ~·ront. • 
,2, ,Bij de vorm1n& van het kàb+p.~t ei~ cu.i:.lc..I te laten deelnemen. . 
2·~ Voo-rbereid.· inL.en voor een Vél'schroeide aa.rde politiek te tre1'1'en J. en cie volksdefensie1 te int-ensiveren door 6eheel het volk te be-

- ·wapenen. . · - . 
~_:.:v~ str_iJd van ·cie. boer te" st_~E do()_~~ aMJ.l~_m--~~nd v..o~J: .!t~&en 

..... ~werkin~ ~ t..§:. schengn, _ · # • . • , . • 

ll,. p a4t.1ev-e w!~ze voor deze b•sluiten te strijden en voorooreici 
_ t~ zijn op '8lle consequenties. · · . 

...., • JJe andere linkse gro~perlngen t.w. Partal oosialis,' Pesindo, 
J.Jarisan ~ani en o.e Partai .boel'..._oeh, hebben tot op heden nog 
niet ~t'f'ipiêel &ereageerd _o}) d~ "opwekking'! van t&Ohi:-0 1 noch ind-1-

. v1due~l, nóch in F.JJ.~\. vei'bancl •. Opvallend is hierbiJ wel cte 
J.Jt~Z'W~J&:t.a:c.mheici. van èl~. F •. J.h. -kopstukken,. in hét biJ·zonder ,van 

, )-t- P-" J'f"'hlli~:c .:.JarifoedinT zulks vooral. waar. het F;..u • .ti. •. kort vovr de 
;.t.-~-'1 /,/"komst vap. .t~oéripno en lv,Q,c,bO een haast ongekende a•tivi tei t . 
t~;q'/ . . heeft ç,etoor1d in verband._ met het I .. ~ationabl Program en een kabinets-

. , w~ssel~n~. rlet gaat. er thans op l~Jken dat ~O.i:Jc.li mtt zijn. verre-
- ~.· .~ .. a.n~• raa~calisme. b~ç.r,ifo. ~a·'.in es. de w~~d u~ t d~ zei~en neemt. 

~J~.Y~et zal o.1. aan bJaritoea~n's persoonl~Jke ~nvloea l1g~en in 
f · ;:ttf'/hoevetre het F.J.J.L:\• lijÛ~~JO zal volge~ het. nieuwe "Cornr..unis ... 

i tisc.he F·ront11 , dan wel <:t4t n(3t V00l'J.Op1g Am~r· s persoonlijke 

,, 

11 le1del·s-belangen11 zal moeten bliJVen dienen.' _ . 
· · V'.:ast sta·at, dat het rauicalisme van,lhû.::-.::.0 zeer aantrekkèlijk · 

·is· voor deze groep·en, aangezien kOLcU de vervul.Ling en overwinning 
--van· de nl:itionale revolutie op korte termiJn weet te suggereren, 

terwijl de ui t&esproken hAO'$kou-orienta tie voor het i .u • .tt. ~een 
.---n1euwi&heid is door éjarifoedin' s ei~en ari·jven in dez~ richting· 

· 1. cf. Nei'is F'ublic. no. b.::> e.a ~4) · . · 
ln zi ·n ro a án<la kOLt de ·.-~me' 'k a e · hou.u.in van het 

} .D • .rt. than w . c r voren. .t:;i!l11en als u u.e rede 
van het 1r.lJ.iL. op 1? .h.ug. 1.·1.) "na&r uiten is onze striJd in de 
álleree::cste plaats ger·ic.ht te5en oe Hollé<ndse imperiàlisten wet 
d~ ,:t:.ngélse _eflAfil€:i.'i~aa_n~e/Vl'ienuj9S alS hun Satel~~eten11 en· 11 0nZe 
V~Jande,n,. ae hollanders, .t:.ngelsen en Ä.weri1canen z~Jn har~ aoen(..e 
om ons weer-in àe· ketenen van slavernij vast te le&6en" spreken 
voldoenäe ·voor zich zelf. _ · .. 

Gok hadie Gelera 't-emoeda láa t zich de laatste -tijd meer lUit
gesproken communistisch horen. 

1J· · lenslette moet het 
, ~.~m~l~te . .cussi sche kissie 

bericht woraen ve.rLl6ld~ dat in Bangkok een 
slech_t~ op het geschikte Of,enblik WaC11 t 

~eest ·· 



A om naar .Djokja te gaan. Het doel kan wel geen a~der zijn, dan de 
algehele 11 .r...oskou~democratisering 11 van de republiek, thans ciovr 

l kül.:.~ü vo~rbereid, te bevJerkst0lligen • .~.-i.ussische propagunàa filL1s 
zijn via 1oeban in het ae_~blike1nse ~ebiea biru.engebr&cht. 

r~üds 

1 In hoever:ce en in ""~elk terüpo Mü.c.i:>ü zal slagen, zal- ons bept:rl-..:enc4e 
, ·bij de' elementen in de repu-bliek zelf- mea.e afh&n&en vun .tiet re sul-

/

, taat van de blokvorming van de noe, steeds invlo~ciriJke. ':i.:an fualkb:a-

.1( 

groeperingen in ae Cierah:an .ttevolutie rtakJat_, van welb:e organisatie 
berichten zijn binnengekowen van een eventueel s~engaan met de 
1:l.aSJOel.l.i/l-'.h.i. 2 l~e-rmeli.;k bec.oela als tege--nzet te 6 en ae boven om-
schreven luOeso/1'.1>.. I. -activiteit •. 

I l!.en nieuwe opkomst van de 'Ian .1ualakka-groep kan n.h. v. op korte 
1 termijn worden af~ewácht. ve jongste 11-presidentiele a.ru.nestie 11 aan 

politieke gevangenen lle~;:ft niet alleen p~li tielte exponenten als 
mr. lv!oh. iamin, 1hoh. ualeh sn lul'. lv1a i~oeso_efut. soew.antri (allen ver-

i h:larend bereid te ZiJn de striJa vourt te zetten tot de nationale 
I revolutie geeindigd is) in de geled.e-ren van de G • .L •• n. teruggabraebt 

\ 

u.och niet minder belane,riJlr is hi~;;rbij het feit, dat.Presiàent 

\\\ 

boekarno en Vice :President l~atta l\.r. Lw!Oh Yamin ten palei ze hebben 
ontvangen. 'i i jdens dit onae:.rhouu, o.at een uur duu:cue, werd. ir.11J1ers 
door bei u en aan lv..oh. J.al.lin vc.rklac.rd, dut de il af1aire ~a.n .h.al.lü~a 
thans bijna is opgelost 1

'. 

Uitórukkelijk moge nog op tie voorgrona woráen gesttl~, dat althans 
tot dusyjlrre geen-tekenen aanwezig zijn, welke wij2.en op enige tue
nader1nii,- tussen de P. L .• l. en ae ':.t:an ... alal~:ï~ .• groepering. 

;r.. 
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I. COMMUNIST! CHE INVLOED IN DE REPUBLIEK. 

· Gedu~nde de ~~~tste ti~ is de cow1unistische invloed in de Re-
pubirek door ~~_economis~~e noeilijkheden, de verwarde toestanden 
~~ de_~unistiscfie agitatie' sterk. toe_ge_nomen. 

Typerend is, dat in Delanggoe (Solo) stakingen uitbraken op bevel 
van het Hoofdbestuur van de communistisch georiénteerde "Sarboepri·· 
(Sarikat Deeroeh Perkeboenan Repoeblik Indonesia, Vakvereniging van 
Ondernemingsarbeiders in de Republiek Indonesit:!). 

Thans schijnt de gehele Republiek te worden bedreigd door geor
ganiseerde stakingen. 

De endenhandelingen van soeripno te Praag over een overeenkomst 

~
van d~ Republiek met Rusland worden door het ;1.l!'ront· Demokrasi Rakja .. t'· 
(F.D.R., Democratisch Volksfront), de fusie van linkse partijen, toe
gejuicht. Volgens een verklaring·van het F.D.R., moet het volk van 
de Regering eisen, dat de Hepubliek betrekkingen aanknoopt met lan-
den, welke .verdedigers en voorstanders zijn van de vrijheid, vrede 
en demo-oratie, zoals Sovjet-Rusland. r In verband met de grote invloed, die het F.D.R. in' de Republiek 

L~ltoefent, volgen hieronder enkele gegevens over deze organi'Satie. 

Eind Januari 1948 transfor.meerde de :•sajap Kiri'' (Linkervleugel) 
zich tot het 11 Front Deruokrasi Rakjatil. . · 

De sar:1enstellende delen van het F.D.R. zijn: 
1. De Partai Sosia~is, 
2. De Partai Boeroeh Indonesia (P.B.I., Indonesiscb.e Arbeiders 

Partij),· . 
3. De Partai Komoenis Indonesia (P.K.I., Indonesische CoL:Illlunistische 

Partij) , 
4. De Barisàn Tani Indonesia (B.T.I., Indonesische Boerenorganisatie), 
.5. De Fesindo ( Penoeda Sosialis Indonesia, Indonesische Socia·lis

tische Jongeren), 
6. De S.O.B.S.I. (Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia, 

-Centrale Organisatie van alle Indonesische .Arbeiders). 
Volgens een recent bericht zou Moewardi tot het F.D.R. zijn toe

getreden. In verband hiermede moet de aandacht worden gevestigd op 
de 11 Gerakan Revolusi Rakjat 1; (Volks-Revolutie-Beweging), een te 
Solo opgeriçhte federatie van politrëlte· pär.trrë'n, strijdorganisaties 
e"iïVVlkástri.idkrachten, die zich, onder leiding van Moeward1, ten 
doel stelt, de Republiek Indonesi~ te verwezenlijken op basis van 
de proclamatie van 17 Augustus 1945. 

De leiding van het J!,,D.E. 'berust bij de v?lgende personen: 
1. Amir Sjarifoedin, 
2. Setyadjit Soegondo, 
3. Tan Ling Djie, 
4. Alimin, · 
5. Abdoelmàdjid Djojoadiningrat 
6. Maroeto Daroesman. 
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De c~rltral~ lèfding berust .bij _de c,ry.ptb~coJ:llillunist Aniit ·:sj'arifoedin., 
terWlj.l 9-.e politieke richt:lijnén zoudem worden gegeven door.d:e .·· ,: -

[

iterst, links geor.iënteerde< setyadjit ~ . . · ·· · · · · ··. 
Uit ·;de aanwezighei~ van Alimin enM~roeto Daroes~an,. de tvvee bes~e 

kracht~n van het "f'olltburo'~ van de. P~K.I., blijkt hoe g~oot ·de. in-
~vloed van de p.r:.r. in het F.D.R. is. · . · .·· . · . ' . . . ' - . . . . 

,,uit hét prograill?la van J.let F.D.R. blijkt, dathet zo spoed:ig:·moge
l~jk on~binding- van het huidige "Masjoemiu~kabinet eist.·. De kabinets
formateur. voor __ de vorming _van een' nieuw kabinet moet tot het F.:b.R. · 
behoren, terwijl Amir Sjarifoed;i.n Minister van De.fensie moet worden. 
Arbei~ers-;b()eren- en jongeren-organisaties dienen zich te ·richten 
naar de ~anwijziilgen van het lt'.D.R. PropaganP.a moet worden geintensi
veer~. door het hO'\lden· ·van bijeenkomsten, waarbij ook leden van :r.e:ch~se 
_part;LJen, zoals de Masjoemi en de P.N~I. (Partai Nasio~e.l Indonesia) 
m~eten w,of'den uitgenodigd .. Overal moèt chaos. wórden veroorzaakt" . · 
·zolang he.t Ma·sjoem~i-kabinet de leiding, h.eet't; alle misdadige € lementen 
moète:à worden, verza.Iheld en aan&esi?oOr .. d ·tot -rar~~I?okkeri. en stelen,. zodat 
het, .. vo k steeds ~ . n st bli 'ft leven en een vertrou,we . .n in de· Re e-:
rlng s e t. Streng moet ·worden opgetreden ·tegen degenen, ~e z-~ch · 
tegen het pr:ogramma van b,et F.D.R. keren. 

Het F .D .R. kan niet samenwerken met de Masjpemi, aangezien het 
· is gekant tegen een Pan-Islamisme en de Masjoemi als pro-1:UUerikaans 
besèhouwt. 

Samenwerking met de :ïpartai Sosialis Indonesia1
' van Sjahrir is 

eveneens onmogelijk, daar S·jahrir niet te·gen het kabinet van Hatta 
is gekant, terwijl' de politiekvan de 11 Partai Sosialis Indonesia' 
zou zijn gebaseerd op de vorming van -een "Derd·e Macht in Zuid-Oost 
AzH!", die als een stabiliserende factor buitEln de invloed van het 
Amerikaans kap i talisme en de politiek van .het Sov·jet-blok staat. 

Het F.D.R. tracht zijn invloed uit te breiden via de 11Harx-Houses 11 

en door propaganda-reizen van Sjarifoedin E:n Setyadjit •. 
setyadjit en Maroeto Daroasman zouden, hoewel onregelmatig, con

taçt onderhouden met communistische partijen en met communistisch 
georH!nteerdê organisaties in Europa, terwijl Alimin en Tan Ling Djie 
de communistische contacten met Singapore, Birma, India, Indo-China 
en China zouden verzorgen. 
· Van buitë'Ï1landse comr:mnistische zijde zouden instructies zijn 

ontvangen door setyadjit, die wijzen op: .-
1. Intensivering van de communistische radiopropagand~ vanuit de 

u.s.s.R. naar die gebiedsdelen in, zuid-Oost-.nzie, vielke "nog 
voor .hun onafhankelijkheid strijden11

• 

2. Actieve ideologische penetratie van het comnunisme in boven
genoemde gebiedsdelen. 

Setyadjit is van oordeel, dat een interim•regering in Indonesi~_ 
z:tch, wat haar buitenlands beleid betreft, zal ori~nteren op het · · 

~ 11 S~ate Department 1
ï en het 11 Foreign 0ffice 11

• , 

Hiertegen zal het F.D.~. zich ten sterkste verzetten door middel 
van stakingen, boycot-acties, sabotage en waar mogelijk guerilla
activiteit. 
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Hatta verwacht de partij_ van Sjahrir te k~nnen ge~ruiken voo.r het' in 
e·vénwicht· houden van de Hasjöemi en het F.D.R. 

Zeer waarschijnlijk moèt men de onlangs te Solo plaats ge:tia.dheb
bende ongeregeldheden en het incident bij de aankomst van de Neder
iandse Delegatie de Djocja besohouwen als·een begin va~ de uitvoering 
van het F ~D .R. -programma, nl. het veroorzaken van een chaos. In beide 
gevallen durfde de Republtkeinse Regering niet krachtdadig op te tre
den tÇJgen de om:mststokers, vermoedelijk om erger te voorkomen. 

f •. ~ 

. . . . 

HétF.D.R. vormt een·niet te onderschatten factor in de machts-
verhoudingen in de Republiek, waarbij' 'invloeden yan personE3n als 
Sjarifoedin; 'Alimin:en setyadjit een grote rol spelen. In-het K.N.I.P. 
(K~mite Nasional Indones ia Poes at, Centraal Na-tionaaJ. Comi tê Indo...; 
nes i~) nemen de bij- het_ F_.D .R. aanges loten partij en een sterke pos i tie 
in. 

Verwacht maé? worden, dat het F.D.R., dat vol.kqmen Ol( Hoskou is f>e""' 
o"ri~ntee_rd; ter -verwezenlijk::3Jlg_vàn zijn doelstellingen' V'oor. de mçest 
drastische middelen I?-ïet zal teru~_deihzen en op het daartoe. jui'st 
geachte tl.Jdst~p ni$t za]-_ schromen e·en greep naar de macht te doen. 

. . . ' ' ' ' 
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II. Conirnunistische activiteit in de doo-r de 
Nederlanders bezette gebiden OJ~ ... Java en 
Sumatra. -----

,, . . 

. Van. is de toen~mende activiteit van de Ch1nese communistea 
1n het. oor de Nederlandars bezette gebied op Java en Sumatra. in ver

.. band waarmede de. aandacht, moet worden gevestigd o.:g hèt HoofdkWartier 
van de uchinese Democr.àtl.cLeàgue," te Singapore. onder .leiding van gè 

~o~un1st Tan Kah K dat als uit an s unt van communistische infi -
trat1e naar n onesi moet worden beschouwd. 1 ' • 

.. Betref~ende c.unistiSche activiteit van IndonesH~rs kWamen .. :ge.
rlcfïten b1nnen over het optreden van P.K.I-benden. en activitèit V;:áJl 
S.O.-B.s.r.~agenten,. die tracnte:ïlàe e_conomische opbouw te doen st?A-
neren. · 

A. Q_O_ S T -. J A_"Y.__& 

.Volgens inlichtingen van een persoon, die onlangs uit Republikeins 
gebied is gekonon, zou onder leidi~lg van J;mir Sjarifoedin in Madioen 
een geheim connunistisch hoofdbTartier bestaan, waarin .twee voorname 
Chihes~ comnu~isten zijn opgenomen, tervnjl een Chinees koeriercontact 
met Soerabaja onderhoudt. · 

Voorts zouden plannen bestaan comnunistische kWartieren naar door 
de Nederlanders bezet gebied te verplaatsen en wel hoofdzakelijk naar 

~
stede_n, zoals Halang en Soerabaja. · 

Vele comnunis tische elementen uit ~;1adioen en Bli tar zouden reeds 
~ n_aar Ualang·. zijn gegaan, te. rwij 1 de leider hiervan_ een Indo-Duitser 

zou zijn, die onlangs uit Djocja in Ua).ahg is.gearriveerd •. 
~ __._ 

1. H 'a 1 a n g, 

Te Halang bestaat een vertakking van de "Chinese Democratie League" 
onder 'de naaJU nshen Huo Tsu Tji Hsi€k;1 met als beschermheer Oei Tan 
Kwie, een leerling va:n de leider van de 1

; Chinese Deruocratic League 1
' 

t~ Singapore, Tan Kah Kee. 
Deze vereniging heeft een onderbouw, genaamd de 11 :h,u U Thuan~o. De 

11 Fu U Thuanil heeft verschillende onderafdelingen, waaronder de 11 Lie 
Ming Glee Clubu. Officieel is de 11 l!,u U Thuan'' een sociale instelling, 
doch in werkelijkheid is zij een verkapte comnunistische organisatie. 
Zij richtte verscheidene scholen op, waarop connnunistische b~ginselen 
worden gepropageerd en vangt de lEoerlingen na schooltijd op in sport
clubs. 

In Mei 1948 werden twee leeskringen ontdekt, die zuiver COIIllll,unis
·tisch'e le~~ll:ur -yerspreiden, Deze ~e~, d~e afkomstig ~t j{ong
~' sch~Jnt Vla een boekhandel 1n SoerabaJa Malang te. -nereiken. 

Bovendien arriveerde een communistisch propagandist uit China in , 
Ma lang. 

De comnunistische leden van de ti Chung Hua Chung Hui 11
, afdel,ing 

Malang, trachten de cornmunis.tische ve:rtegenvmordiging in .deze ver
eniging zo sterk mogelijk te maken en richtten hiertoe een Co!llit~ 
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"de Panitia Organisäsi Böeroeh11 op, dat reeds 300'0 leden zou tellen. 
De voornaamste persoon,· die bij· dezé actie ll1p ~oof>grond treedt, is 
Oej. H~ng D~aen,, die een opleiding genQ~_n ~t ~.l[a.r.x-!,~e 41e TJadioen~. 
feerl1ng was van Tjoa SJ.k !en en voor de Nederlandse bezetting van 
Malang aldaaJ" verschillende miniatuur-Marx-Houses vormde. 

D
. De Chinese commur,listische vereniging. 'jsarik~t Boeroeh Tionghoa11 

Ch~nese ~beid.e. rspá.r. ti. j). te• Malang .·be~-~o. o~. e~nd Maar_ t. 19._48 ooi_t .. In~o .. -
~ nes1~rs als leden op te nemen., met gelJ.JktJ..Jdlge naarüsveranderJ.ng 1n 

Sarikat Bo~roeh Indoncsia;; ( Indonès'ische :arbeid~rspartij). · · · 
. . . . . . \ . . . . . . . ·. 

2. S o e r a b a j a. 

In Soerabaja staat de 11 Fu U Thuan 11 rechtstreeks onder de '1Chinese J.- ...,~ 
Democratie League:' te Singapore. + . _jz;,.:-f 

Adviseur is· Tjoa Sik Ien, thans Republikeins delegatie-lid te L~e~~.b* .. 
Success, die off'1cieel 1 •socJ.aiDn~·., doch in ·werkelijkheid 11 connunist'' fT_ :j. 
is. ' ?;/ r 

. Er b~staan zee:: vele communistisch georiënteerde Chinese vereni-é~/ 
g1ngen J.n soerabaJa. ~ 

De r.eeds in vro.eger jare'n bestaande "Perkoti 11 (Perkoempoelan Kom..: 
rounis Tionghoa Indonesia·, Chinese Communistische Bond in IndonesiË!) 
en de uiterst links georiënteerde .s.o.s. (servants of soèiety), Wa.ar
va;n Tjoa Sik Ien leider was, zouden ziC'h hebben opgelost 'in diverse .. 
verenigingen en organisaties, welke geen op comnunisme duid~ride naam 
dragen. · 

Zo werd onlangs·: gesignaleerd dat vele S.o.s.-leden zouden zijn 
toegetr~den t.ot de Chinese 11 Perserikatan Boeroeh Tiönghoa" (Ghinese 
Arbeiders Partij). Omtr.ent deze vereniging is vermeldenswaard\ dat 
onlangs de voorzi t~er van de .".lfederation Of Trade Unions:; te. Si_ngapo~e 
en een comm.unist, 'V~èrk'zaam bij ·b.et ;'Ihàonesïan Information Office 11 

· · 

te Singapore pogingen hebben aangewend met haar in contact te ~omen. 
Terwijl bovenvernelde verenigingen op zeer voorzichtige wij~e pro

paganda voeren, uiten enige Chinese dagbladen, àie zijn te be.schom'len 
als spreektrompetten van deze vereniginge.n, meer openlijk hup. cpmmunis
tische gevoelens~ Vanaf 1 l1.ei 1948 zou ee.n Chinees ochtendblad ver
schijnen, wap.rvan de redactie is opgedragen aan de zeer ·links georié·n•-
teerde voormalige hoofdredacteur van de •:Chinese Daily 1Jews 11 • · 

"/ 

\ Op de Chinese school HDin l:iong'1 wordt gedurende de avonduren aan 
( bhinezen les gegeven net het doe~ door middel van voorlichting het 

· communisme ingang te doen vinden bij de Chinese gemeenschap. . 
Door coi!lr1unisti'sch georiënteerde Chinezen werden toneelgezelschap:

pen opgericht om de bevolking communistisch te beinvloeden. De Indo
nesische .actrices zouden tevens worden aangewend or::J. berichten van 
Nederlandse officieren op te vangen. - . . . 

CoiDLl.unistische lectuur, geschreven in d.e Chinese _t,aal,. werd ver
kocht in de thans ges loten 11 lJew Life Book Stores'i. Uit naspol;'ingen 
kwam vast te staan, dat deze winkel werd opgezet als. schakel voor 
het ontvangen van docuoenten van de comounistische organisaties in 
Malaka en Hongkong. Een der hoofdpersonen uit deze boekwink'el heeft 
contact met een communistische organisatie "Lie Shehi1 te ·Semarang," 
welke een weekblad· uitgeeft, dat de bazuin is van cornministisohe 
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propaganda in het su~1cr, ... nbse. 
. . . . 

f
t De S .• O.B.S.I. zond agenten naar Soeràbaja om aldaar oenzuster-

,_- :vere~~ging op __ · te r_ichte!l ond'e~ de naam ·· .. 11KS,oem Boeroehi1 {.L-q"bêiders_
..ç partl.J) met het doe 1 voorbereld,ingen te tre.ffen voor staklngen en 
H sabotage. Deze nKaoem Boeroeh·~ zal door de s.o.n.s.r. t'inancieel 
V worden gesteund. . ·. ·· - . ·. , 

3. D.j .. e mb· er. 

Dè P.K.I •. vertoont enîge oplevj,ng in haar activiteiten. boekirno, 
een der hoofdleiders, heeft Djocja verlaten en is te Djember gesig
naleerd. 

In de omgevin,g van Djember v9ert de fiGerakan Plebisciet Rakjat 
Indonesia;;, (Volks-Plebisciet-Beweging in Indonesi~) ondergro:qdse 
activiteit en maakt hierbij gebruik van nevenverenigingen onder lei
ding van P.E.I.-leden. 

4. P r o b o l in g ·g o. 

In het regentschap l)robolinggo voèrt de P .K.I ." een intensieve on
dergrondse antï-:Hederlandse propaganda-tot in. de kleinste dessa's. 
Zij beschikt over 11 laskjarsll (legerELgevormd uit niet-intelleëtuelen, 
waaronder vele criminele. eler:J.e:hten schuilen. 

De P.K~I . .;.leider in _deze ;streek, Aboe Asrame.9die in Maart 1948 
uit Dj oe-ja terugkeerde, en van plan was alle illegale organisaties 
té coördineren, werd door de Nederlanders gearresteerd. 

5. B d 'rt d ~ w ~s.o . 
• ' ' < _ ... -...,. 

I:a het Bondwosose heeft de ''La$ar ~Ierah11 (Rode Leger} haar cen
truia in de or.1geving van Banjoewangi. Vele leden zijn in polit,ie- ·. 
organen geinfiltreerd. 

B. W E S T - J A 1 A. 

;In verschillende delen van West-Java wordt toenemende actft.viteit 
van P.K.I.-benden gemeld, o.a. ili de omgeving van Batavia, Buiten
zorg, Soekaboèmi, Djasinga, Djampangkoelon, Krawang, Tjikampek en 
soemèdang. ·. · 

(;

. .Bij. arrèsta'ties in de omgeving van Soekaboemi 'iverden instructies yoo 
communistische agit-~tie gevonden, die afkomstig waren uit· de stad 
soek~boemi~-. . . . . . 

fn de omgeving ván Rengasdengklok worden hamer- en sikke~-emblemen 
onder de be~li_l}.s_u:ltgaed~_j.ct. . -------.------·-----~-~-·. 
r---niTetfKrawangse·werd geconstateerd, dat S.O.B.S.I.-agenten het 

~
epubli.l~eins' verzet organisGerden. · . . · · · 

I~ de .-~mg __ ev~·~ v_ an Ban-doeng werd in enkele ·kampongs cornmunistisqhe 
lectuur i1;1 bes ~.ag genomen. . · . · • 

. . . - . 
- . . . 

. · . . ~ C. N 0 0 R D - ? . U M A ':2 R A. · . 

De 'Chinese communisten ontwikkelden gedurende de laatste maandon 
veel ac.ti vi tei t. . 

Bij een huiszoekïng in "The Demoeratic Building" te Medan werd 
compromitterend màteriaal gevonden, op grond waarvan enige Chinezen, 
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' waaronder de secrEjltaris van <ie ';Democratie Daily Hews;•, werden uit"': 

w~!~n~Vijt'tigtal Chinezen,. afkomstig uit Sumat;fl ~ s Oostkust zou mo~
nteel te Hongköhg aan. een door .de ' 1Chinese Democratie League"~ in:-
t geheim opger_i'èhte .·-;'tfnYversi te i t'; een hoger~ opleiding genieten. 

. Door· de President van de 11 Chinese Demoeratic League·• te Singapore 
zouden in Hongkong bespre;k-ingen zijn gehouden over een agentschap in 

·Sumatra is Oostkust. Hierbij wordt Bahren genoemd, een indertijd uit· 
Medan uitgewezen communist, schriJver van het te Hongkong gedrUkte 
boek nDe Strijd in Indonesië tegen, het .Imperialisme')' dat op ruime 
schaal in Noord-Surnatra is verspreid. De ::Chinese Demoeratic League·: 
l:)leel~ betrokken bij de invoer van communistisch propaganda-materiaal, 
dat naar republikeins gebied wordt doorgezonden. 

In Uedan zijn di verse~ werken van coiili'mnistische Chinese schrijvers 
te koop. ____ , ___ .. 

De communistische activiteit concentreert zich vooral op de jeugd. 
Overal in Sumatra V s Oostkust worden communistisch georiêhteerd.e 
scholen en padvinders-vèreriigingen opgericht. 

In Pematang Siantar wo_rden de onkosten van de padvindersbeweging, 
gedragen door de 11 Gaboengan Tionghoa" (Chinese Vereniging). 

'\/ Bij een huiszoeking in de woning van een vijftal Chinezèn te Medan 
/ ~erd een grote hoeveelheid wapenen, munitie en handgranaten gèvonden. 

I 

De Chinezen werden gearresteerd. Ve.li'moedelijk heeft men )lier te doen 
met een belangrijke cOIDLlunistische cel. Spoedig na de arrestatie wer
den Vijf dreigbrieven ontvangen, waarin vrijlating van de gevangenen 
werd geeist. Deze dreigbrieven waren ondertekend door de P.E.I.--Uit 
dit laatste valt af te leiden, dat te Med,an sru;nen\ll[erking,.tussen de 
Chinese communisten en de P.J:.I. bestaat.. · · 

D. Z U I D - S U MAT R A. 

I De communistisch georiè'nteerde 11 Chinese Labour Union11 te Palem
. bang, waarvan de Voorzitter als_cOmLlunist wordt aangemerkt, terwijl 
\de Secretaris tevens Voorzitter is van de :'Kiong San Tong;; {Chinese 
~Communi~tische. Partij), poogt invloed te verkrijgen op de havel,larbei
: ders. Op deze arbeiders wordt dwang uitgeoefend lid te worden va,n db 
_;afdeling liHarbour vvor~ers 11 van de nchinese Labour Union1

i onder be-
( -~ drbiging, .dat zij anders geen we:;rk meer zouden krijgen. De rE:.chtcr-
' ·" hand van de· Voorzitter van de 11 Chinese Labour Unioh' is Thio A Tauw,. 

i die lid is van de beruchte communistische vereniging nsa 'I'iam Hwee·' 
\ {Drie Sterren.). . . 
1
\ Vele koelie-verenigingen met sterk comr,mnistische inslag ~ijn aan-

gesloten bij de "Chinese Labour Union" terY:rijl de oliemaatscl'lappijen 
· niet aan haar invloed zullen kunnen ontkomen. needs thàns SQ[ijnt de 

1.
. îi'Persatoean Pëgawa:C Minj ak" (Vakbo:trn van Oliearbeiders) instruc ties 

te krijgen van'de 11 Chinese ~abour Union11
• 

Gedurende de laatste maanden werden pogingen ~edaan de P.K.I.
Afdeli?g Palembang weer to.t bloei te br'engen. 

~ Activiteit van P.K.I,...benden werd gemeld in de omgeving van Kajoe 
,...".rAgoeng, Prabamoelih, Karang Agoeng, Batoeradja en Laha~. 
""' 
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III. :s!ET COMVJU1HSME IN" DE M.4_IHO.~GEBIEDEN ,__ 

Een bericht uit betrouwbare bron vermeld~e,dat de collliUunist. · 
~Roestam Effendi te Singapor~.zoü zijn gesig.q.aleerd en ziqh naar 

· Makassar zou begeven. · · . . , . · · 

Uit Koepang op Timor werd gemeld, dat de Chinos·e Communistische 
Vereniging aldaar thans ook leden he,eft in twee plaatsen op Lombok. 

W ~- s t • B·o r n e o . 
. 't ; 

De communi.stische stromingen onder de Chinezen in Singkawa,ng 
zouden gedurende de laatste tijd sterl'- toe·nemen. Het grootste deel 
der Chii'l:ese ö'nderwijzers zou coLmlunistisch getint zijn. 

Er·. komt veel communistische lectuur binnen. 
De Chinese 'liandè~sv:ereniging "Tiong Hwa Siong Hweei' j,n Singkawang, 

die bij de Japanse :i,nva~ werd ontbonden, hervatte in ~,ebruari 1948 
haar we~kzaamh"eden. Vermoedelijl~ is dE;ze handelsvereniging tevens 
een politieke organisatie. De lop.enlijst bevat. enkele narnep van com
munistische yoormannen, o_.a. van de camramlist Lim. Tot San èn van de 
communistische. ;onderwijzer Tjhin Siang Min. 

0 o s t - B G ~ n e. o. 
Gernèld werd, dat' onkels artikelen in de Indonesische pers commu

nistische tendenzEn vertoond,en. 

Afgesloten 7 Juli 1948.-

--·--~· ~ .. -.... ---~--- ... -~-

-----:----

' 

' . 
I 
\ 

~ I 

( 



7 ·~ 

·············--·~-·~=-===-



.. ,_ .t 

" i 
l' 1/~J 

\. . ·~ ~ 

,J w~l ~/ . 
,/ J:.r (/ l Ctt·, 

~«+f'Y ~ .. · 
1. Het Communisme op Java. / ) 

I. De Arbeidemrganisaties s.o.B.s.I. en Sarboepri. ~ .··A) _.. \r i 
II. Communist:i,sch Propaganda-materiaal. î\ ~/ y.l 1 v 

III. Communistische Persui tingen. IJ: .r 'li'\tJV ,; 
IV. Het Chinees Communisme. ) kt! v ii)Y t''' 
V. De P.K.I. - Merah. ' V' y 

VI. Communistische invloeden in Po_litieke Partijen. f, V i &·· ~ \ 
VII. Nadere <?-egevens over Ta? Ma.laltli• . . f.."i

0
{\ ... '<. 

VIII. IndonesJ.sch Communisme 1n InternatJ.onaal Verband ~ri .. ~ · . V . 
Communistische invloeden in de Republiek~ V 

1 
\t~ V. ·.·0. 

.t 'r,·( ' t i\ .r~: ,t. \/ 2. Het Communisme op Sumatra. L ~ / r l'/(l.f 
I. Communistische invloeden. fJ ,l / t ï 't-'J 

II. Communistische Propaganda. tJI / / 
III. Communisme en Onderwijs. 11 L-" 

IV. Het Chinees Communisme. 

Inhoud. 

3. Communi~tische Verbindingen. 
I. Verbindingen met Nederland. 

II. Verbindingen met Siam. 
III. Ve~bindingen met Rusland. 

IV. De "World Faderation of Demoeratic Youth"• 

4. Het Communisme in de Ualino-Gebieden. 



C.D.L. 

M:.C.P. 

P .K. I. 

Namen Van Belangrijke Partijen, Voorkomend In 
Dit Inlichtingsrapport. 

- Chinese Demoeratic League 

-. rfulay Communist Party 

- Partai Kom. oenis Indonesia - Ind.Coromunistische 
Partij. 

P .K. I. -Mera.h - Part ai Komoenis Indonesia-IIlerah - Rode Ind.Coromunis
tische Partij 

Sarboepri 

s.o.B.s.I. 

- Sarikat Boeroeh Perkeboenan 
Repoehlik Indonesia 
Sea~i Organisasi Boeroeh 
Seloeroeh Indonesia 

M Bond van !ndóhesische 
Ondernamingaarbeiders 

- Centrale Organisatie;. 
van alle Indonesische 
Arbeiders. 



Namen Van Personen, Voo~komend In Dit Inlichtingsrapport, 
i 

AbdoelXarim 2 
Abikoesno 1 
Aidit 1 
Alimin 1 
Blokzijl 1 
Boejoeng Sa1eh 2 
Dange 1 
Djokosoejono 1 
George Afrin 1 
Hadji Datoek Batoeah 2 
Harjona l 
Haroen 2 
Kwa Tjoan Sioe 1 
Loebis 1 
Maroeto Darcesman 1 

. Nicolai Pa1khin ~ 
Nina Popova 1 
Saleh Naoman 1 
Sardjona 1 
Setiadjit 1 
Soebardjo 1 
Soedarsono 1, ~ 
Tan Malaka 1 
'Nang Yen Soek 2 
Yoesoef Goenta A1i ~ 

( 



1. Het Communisme op Java, 

I. Do .l\rbeidersorganisatt.es S;.O,B.S.I, en Sarboepri" 

De onder auspici@n van de P,K.I, staande vakverenigingsfederaties 
S,O,B,S,I, (Sentral Organisllsi BoHroeh Seloeroeh Indonesia, Cen-. 
trale Organisatie van .al;Le Indonesische Arbeiders) en Sarboepri 
Sarikat Boeroeh Perkeboenan Repoeblik Indonosia, Bond vanindone
_sische- Onde-rnemingsdrbeidèrs), die· van regeringswege worde~ gefi
,ft~ierd, blijken overal te zijn ingeschakeld in de lnndsverded_i
t~:. meer speciaal waar het betreft de uitvoering van de ver
~"<Qçide A.arde - tactiek. 

' ·~> 

1, neis.o.B,S.I. , 
a. Voor de Politionele.Actie. 

Op het te Djokja, op 21-en 22 Juni· 1947 gehouden· S,·O,B,S.I.
congres werden door de ondervoorzitter van de P,K.I,, Ua:o~to Da
roesman, geheime instructies. gegeven voor het vernielen van alle . 
bui t€1,rilandse knpi t."lalsinvestó.ties bij eventuele nade-ring van de 
Nederlandse troepen. 

Te:p.g~v.9lSQ h~Q.t'yan gaf net hoofdbest~~l1' van. P.e s.O.ll 41 S,+• op 
4 ~uli 1947 aan alle hopfdbesturen·van arbeidersverenigingen en 
aan plaatselij_ke S,O,B,S,I,-leidera de opdracht, alle krachten te 
mobiliseren voor de regeling van een eventuele evacuatie-, het hou-· 
den van defensie-oefeningen ·en de versterking van he_t· woerstan<ls
fonds, Dit leidde tot het militairiséren van vele arbeiders-afde
lingen, zoals bijvoorbeeld. hot personeel vnn het oliebedrijf te , :. 
Tjcpo(3. 

o" 18 Juli ·1947 richtte de s.o.B,S.I, ~en oproep tot de arbeidera 
-van de gehele wereld en verzocht hierin aan alle progressieve en 
democratis-che groepen, in 'liet bijzonder aan de arbeidersklasse. in · ., 
elk land, alles, wat Neder~ands. is, in de havE)ns en op de vlieg.:. 
velden te boycotten, indien de Nederlnnders hun aftensief tegen 
de Republiek Indonesi8 z.o:uden: inzetten, · 

if b, Ti dens de Polition-ele Actie~ 
( J.re6t na o aanvang v.nn =cie Poli ti'onele Actie deelde de a-l-

ge.J11ene voorzitter van d,e}S.,,Q,·B,S.I,, Hnrjóno,, in een radiorede 
mede: "In verband met dë ;!!Jchending van het c;!.'Ccoord van Lingga
djati door het Nederla.nçlae Imperialisme is onze strijd niet .meer 
gebaseerd op dit accoord, ~ànr op een volledige vrijheid van alle 
Indonesische eilanden". i · 

Het Hoofdbestuur van de s.o .• B,S.I. stolde de oprukkende Hollandse 
indringers verantwoordeliJk vçor.de v~rniel1ngen, .. die ·het gevolg 
zijn van de toegepF.tste v.erséhroeJ.de aarde-politiek en· dee<:l een 
dringend beroep op de uvlorld ·Federation of Trnde~Uniona-11 om .. de 
Republiek de meest mog~1ij~e steun te verlenen in haar eind~~rijd. 
Volgens de· S,O,B.s.I~ kan d~ vr.ede in Indonesil! alleen worden ver
kregen, indien het Uede-.r.lahdpe-~eger is verjàagd uit Indonosit!. 
Voorwaarden om dtt te ber·aiken zijn het stelselmr!tig toepassen 
ve.n sabotage, staking, _ verëfchroeide-aA.rde-tnctiek en. het ve~w:ek- · 
~en van opstanden in de bezette gebieden, 
De bevolking moet van bamboesperen en messen zijn voorzien 
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c. Na de Politionele -~c tie. 

Het karakter van de s.o.B.S.I. kwam tot uiting i~ een op 
18 Augustus gehouden rR.diorede van haar voorzitter, Harjono, die 
o.m. zeide: 
"Het "l.chterwege blijven vo.n de verschroeide-anrde-tactiek op som
mige plaatsen heeft geleid;··tot de aal;lko.mst van Arn.erikaanse schepen 
te· Che.r:;Lbon en Probolinggo, om ·q.rtik.f?len als koffie, suiker, rubber 
en }.{inA. in te lR.d.eh~ \:.Ji.) wRärder-en de· daad· v.an· onze ka.m.~raden, die 

·te BR.tp.viA. 3.00.000 drums olie in brand hebbengestókên, zodat de 
vi-j·andèlijke tnnk$. en. vliegtuigen· vele inocilijkheqen on<l;ervinden".· 
(~it la11.tste·hR.d be~rekking op d~ oliebrand tè Tandjong-~~i~k). 

Steun ·voor dé Indonesische strijd werd aoor de ·s. O.B .s ·.I o· ver zo eh t 
aan de 11 American Federn.tion of. Labour 11 te New York, P,et 11 Go,rigress 
·of Industrial. Organis~1tionsli 't·e 1·fashington, ·het "All Indian Union 
Congl"ess" ,de 1'Austrqlian Council of Trn.de Unions" e·n de 11 \Jorld Fe
deration of Trad'e trnions" te Praag. Voorts we:r.d •eert dankbètuiging 
gezonden aan de arbeiders op de Philippijnen, voor de verleende 
hu,lp,· terwijl aan de 11 Chinese Labour Union" ~é ~:i,.ngnpo.J;"e word ver-

. zocht t:e protesteren. tegen de vorming van P,e "Pao Ari TUi" (Chinees 
Politieorgaan) waarbij werd gevrrJ.agd te willen voorkomen, á.nt de 

"PRo An Tui", gebruikt door de Hederlanders, tegen ·de Indo:wsi&rs . 
za1 strijden. · · · ' · 

Op 24 Se-ptember 194ï richtte: de 5-~ O.B.s.I. zich tot het Neder
landse. volk .en speciaal tot de Ne-derlandse Vakverenigingen teneinde 
te willen bewerkstelligen 1 dat de Ned'erlandse troepen zich uit 
Indoncsi~ terugtrekken. . · · . 

Op 17 Octobor 1947 richtte het Bestuur van de S.O._B~S .. I. zich 
in een radiotoespraak tot de internationale -arbeidorswereld. Het 
beschuldigde verschillende \Jc.sterse landen ervan, dat zij do Neder
landers steunen-en in het geheim van wapens:voorzien; betichtte 
Amerika· ervan, pogingén·in.het werk te ste·llen, de u •. N.O, tot oen 
vannhnar departementen te maken e.n verklaarde, dat het. beter .zou 

·.·zijn, -dat 1\merika, nu in do ann~taande, winter het volk van Europa 
·voor ee.n voeC,.seltokort · st;.nat, zijn belàngste!ling richt -op steun 
aan dit volk in plartts vrm leningen te verstrokkc~ aan. Ned.orl'J.nd 

.om de Indonesische vrijheidsbeweging te -ond8rdrukke:a. 
Begin 1947 vCrzocht de s.o.B.s.r. aan de Nederlandse Vakver

enigingen, de H. V ~,V c .. Pn de E.V. C. , nieuwe · troepenzendingen. naar 
Indonesit! te bem~e'ilijken en een twéd:de front in He?.crland· te 
vormen. 

·, . . :·· . -· ., 

2. Do. Sn.rboepri ~ · ·· .,. . . ·· 
à. Voor de Politienblo Actie· •. .~. · 

Een. te SFJ.if.~·::i.ga ':·e·n "1Uii'5ärawa in Hedorlandse handen gevallen 
inst.ru=ct1e van :m:t .hoofdbestuur_ der Sarboepri, .gedciteerd 7 Juni 
1947, luidt- nls v·olgt:" Indien de ·HèdtJt·land'e.rs. tot actie moc::hten 
overgaan, moe.t !J.lgehele óvéi.cuatie·. plaats :nebben met ·zolang :[;_ogelijk 
-ad;hterblijv.ing van de marinent die nodig zijn ten buhocve van· de 
vernielingen, ·welke .. moete!f bestaan Ui.t opblazen vo.n·machines, ver
branden van n-9.nplrmtingenl ringen van rubberbomen, zanien. vnn 
~ilnng -P:llFJ.ng en.n.nder·onkruid en·vel."spreiden van pla:~:.tcnziekten. 

,. . 
-Voorts-

• • • ~ t 
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Voorts moeten mannen wordon aangewezen om achter te blijven voor 
sabotA.ge. 11 

Deze instructie was getekend door Haroeto Dn.rocsrnan, voorzitter 
van het hoofdbestuur der Snrboepri, tevens ondervoorzitter der 
P.K.I., Hinister van Staat in hot Kabinet Sjarifoeddin. 

Op 8 Juni werd namens de Opperbevelhebber van do T.N.I., de 
GeneraA.l Soedirm.:1n, goedkeuring gcg~ven nRn de bovengenoemde in

.structie door Dj.okosoejono, waarschijnlijk dezelfde als d~ derde 
voorzitter.vnn de P.K.I., tevens Hoofd van het Organisatie-Bureau 
dezer partij en Generaal-VI:ajoor 11 honoris-causan van de. T .n. I. 

liet bövenst~ande levert wel een bawijs vnn de grote inv~oed, 
die de communisten hebben op de gang van zaken. 

, h. Tijdens de Politionele .:-\.ctie. 
5 

Op 24 Juli 1947 gaf de Opperste leiding van de Sarboepri 
de volgende opdracht uit: 11 Organiseert Uw kr~chten om de strijd 
voort te zetten. Indien Uw gebied door de vijand is bezet,pleegt 
dan sabotage, staakt en strijdt als guorilla's onder leiding van 
het leger en indien het laatste niet roogelij)c is, vormt dan Uw 
eigen leiding". 

c. Na de Politionele Actio. 
Na de. Politionele Actie gaf de Sarboepri op 7 Augustus , 

1947 opdracht tot voortzetting van het verzot. alles,. wat doór 
. hn.ar als overtreding vim de 11 Cease-Fire-order 11 11vordt beschouwd, 
zal worden beA-ntwoord met een voortzetting van do verschrOeide
narde-tactiek, w~iarbij geen mu.utregelen kunnen worden getrotfen 
in het belang van EngolA.rid, iunorika 1 Frankrijk, Belgi~ ~ ~hina, 
Duitsl!:md, Japan en van andere naties; die hier vroeger onderne-
mingen en fabrieken hadden. · 
Zelfs de eigendommen van .InQ.onesischt::l Staatsburgers zouden in dat 
opzicht niet kunnen worQ.en ontzien.. · · · 
Een gloriousè o.psomming.werd·gegovon v-an de ondernemingen, die 
reeds zijn verbrand. 
De S-arboopri is niet bevr9esd, dat do verschroeide aarde-politiek 
zelfmoord is en werkeloosheid zal betekenen. 
De s.o.B.s.I. heeft reeds een overoenkomst mot de landbouwers aan
gegaan, waarbij deze lantste een deel van hun sawahs en bouwgron
den r-tRn de gewezen ondernemingsarbciders zullen afstaan. 
Hot vrijwillig karakter Vctn deze overeenkomst buiten beschouwing 
latend, evenals de ongetwijfeld door m-iddel van -terreur en inti
~idatie te verkrijgen uitvoering hiervan, denkt men onwillekeurig 
a.1.n een communistische herverdeling van gronden, ra.et vaststelling 
van een minimum- en màximum-grondbezit. 
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li. Communistisch Pro;Raganda-materinal~ 

~ijdens de Politionele atitie en bij d~ ~uiveringsncties werden 
• óvcrql· Cömmunistische brochures en: 'pamfletten· in enorme hoeveel-
heden -'l.ab.getrof:fen. In ällerlei plr1n.tsón kWamen op voertuigen, . ··, 
gebouwen· en materiaal communistische emblemen .voor. 
Ter illustrntic vo)..gen .enke;Le voorbéelden: _ 

' Bij de 'bezetting van het Republikeinse Rode~Kruisgebouw te Bata
via vond men op de leestafel uitsluitend communistische werken 
'1.1s: "The Truth fibout Sovi~t.-Russia","Ruasia at war-","Foundati9ns 
01' LeJlinism;', 1111Jhat ·is·, Ha:rxism? 11 anc1 HThe State n:nd the Revollition11 • 

·. · Het insigne vRn de strijdorgnn:l;satie dL~J.s..S]t.:'lr Boeroeh0 bleek 
'te bcstn.n.n uit een rood lapjë, W'ruirop hruilei' en silckel zijn nart- .. /-

ge.'br-'1cht. In G:-.roe.t WF>..ren overg.l, zelfs tegen de binnenmuren 
v,rtn vernieJ:de woningen grote koppel]. van Stalin, l-lfurx en Engels gc-
s.childerd. . 
In Amb.'1rflwn wer-d, uit nldaar aangetroffen_ Gornnlunisti·sche brochu
res, eori comra.unistisc'ha inslag ge constateerd bij de Posindo 
(Pemoeda Sosialis Indonesia, Socialistische Jeugd van Indonesit!) 
en de B.P .R. I. (.B.q_;risan Pembrontakan Repoebli_k Indohes ia, Op stands 
leger van de Republiek Indonesii:l} ~ · ... · · · . 
Bij:~de zu.Yveringsncties- d.d. 17 Augustus 1947, Zuid .. Oost v-an Sa
latiga werden diverse documenten buitgemaakt, waaruit bleek, dat 
de voorgestelde politiek op communistische basis is gegro:ndlest. 
In bijnn. elk. drukwerk-_ trof men afbeeldingen aan van Stalin, Karl 
Mn.rx, Raspoetin. e.d. ·· · 
De bevolking werd voorgelicht door middel van ·communistische ne.n
pl'3.kbi.ljetten en pentekeningen met hn.atznn.iende propaganda. 
Te Banjoewangi werden belangrijke hoeveelheden sluitzegels met 
communistische propaganda aangetroffen. . 
Het gebied zuid vnn .. de rijweg Djember.:..RQI!lbipoedjih bleek geïnfil-
treerd door P.K.I~-propngnndisten. · 

CONCLUSIE: Over'l.! .. _b~eek uit doc:ume.nten en andere rtamV"ijzingen. 
E.>en ~~..;;.,inte-nsieve doillhll!,nistische propaganda. VGel 
córrp~~_st.J::sc1_J-e própngn.nda:.Tectuur werd o,angetroffen • 

.. -

... 
•,· 
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III. Communistische Persuitingen. 

Tengèvolge van de. Politionele Actie zijn enige exempl~ren van 
het offic il!le orgaan van de P .K. I., de "Bintang Hernh", w mrin 
enkele vormeldenswanrdige artikelen· waren opgenomen, in Negerlnndse 
handen goya).len. ·· · 

Een tlrtkel v~n 1? Juni 1947 luidt als voJ_gt: 
11 De voorstelling van .zaken, dat de derde :wereldoorldg 
aannemen vnn een wereldrevolutie, kan de gedachte doen 
het Indonesische volk nu maar moet wachten óp de komst 
reldrevolutie~ 

de vo:rm zou 
rijzen, dat 
van dd.e we~ 

Deze neiging tot wachten op de nieuwe oorlog of wereldrevolutie 
moeten wi.f zo krachtig mogelijk bestrijden. Hij r1oeten niet waph
ten, wij Boeten V()ortdurend aanv2.llen, opdat de revolutionnaire 
geest niet afneemt, doch in steeds sterkor mate t·oeneemt. Bij dit 
ten top stijgen van de revolUtie-tegen het imperialisme na de 
tweede wereldoorlog staan IndonesiH en Vietnam in de eerste gele-
deren. · · · 
Bij aanvallend optreden kan de basisovereenkomst van Linggndjati, 
doch niet die à la Jonkman en Romme, worden benut als basis voor 
het offensief. Vlij moeten de revolutionnnire ideologie reinigen 
van de invloed van de restanten van het imperialisme. 
Als revolutionnaire polopor · ( vo·orgmigster, stoottroep) moet de 
communistische partij het voorbeeld ~even in het opruimen van dit 
reformistische en opportunistische vuil t1. · 

.,, 

Ai a i t, de hoofdredacteur van de. ;' Bintang Her ah", wees· in een ar
tikql ·.van ·1 Juli 1947 op het gevaar van het opkomen van oe~ pro
Amerikaanse ·stemming onder de voorma).ige pro-Japanse elementen, 
die, .v.ersterkt door d'e gematigden en de gemA.tigde socinlisten,het 
oog op ~erika gericht houden voor het-vernietigen van de Communis"!" 
t~. ' 
Volgens Aidit behoefde het niet .te·verwonderen, dat Amerika g~en 
duidelijke houding aannam tegenover het communisme in Indonesitl;. 
al waren de P~erikaanse imperialis~en anti-communistisch, zij kon
den dit niet duidelijk tot uiting 'brengen, zolang het Communisme 
in Amerika zelf nog niet was vernietigd. · , · 
De schrijver is verheugd, d~t het Communisme in Indonesi~ een er
kend feit is gebleken te zijn. Alle Bourgeois-groepen en gematig-
den in Indonesiij hebbennhet Communisme erkend als een bestaande :;.:'.G.r)t, 

macht. Door hun gestook tegen het Comn1unisme lopen zij in het zog 
v'àn de Imperialisten, hetgeen een nadelige invloed uitoefent op de 
vrijheidsf)trijd van Indonesil!. Het.verzwakt de strij.dgeest; men 
slaat de ~acht van de imperialisten te noog ~an, en .doet, nlsof 
verzet hiertegen vruchteloos moet zijn. 

In een artikel van 17 Juli 1947 wordt gezegd: 
11Uit een nota V<ln het State Department van de Verenigde Staten 
d.d. 28 Juni blijkt ons, da.t de opslokpolitiek,die zn,en reeds heeft. 

-toegepast-

-,-. ; 
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toegepast· t·en aanzi~n van Griekenland en Turkije, thans wordt 
uj.tgebreid.tot Indoriesi~. 
Het is :voor qns d\.lidelijk da.t çlè Rèpubliek zich in feite nu recht
streeks geste_ld .ziet tege~over' de J\merikaans.e_ deilar. De Ameri
kaanse inï'il trat;i.e iri Àz.ï'ê gaat. hoe. 1·anger .ho~ dieper. In India. 
prol;>eer~ Aroerikà: de Engelse,'irtvlQed·te vernietigen, zoals reeds 
geàchieddl3 in China en Japan.' ~ . . -·_ 
Voor de opbouw vrrn ons landkunnenwij dollars gebruiken, doch 
dit moet. niet. ~o ver, g13.o.nl dat de dollars ons· opslokken .. 
Indonesi~ is het enige land waar men nog :t;l.iet zoveel voedsel te 
kort komt, In de Amerikaanse "Aide~Memoiren word Indónesiä een 
econottd.sche i'.actor in, de. wereld stabilitoi t genoemd. Indien er 
dus o:rirust· in Ihdone·sil! i~, beteke'nt -dit;. dat de Indonesische 
rijk~om, ni.et .in toom gehouden kRn wç;rden door de Amerikaanse 
dollar,. en Q.it. betelcent onrust in de lr:J.perialistische wereld. 
Wi.j _hebben _Am!3.r:_ika ·.nodig ten behoeve van~ de opbouw, doch Amer·ika 
P.eeft àns meer nodig. Zonder ons zal· de -'-'mperiàlistisohe· wereld 
sneller een crisis naderen ·en zal de wereld---economie meer vèr
ward ráken. Dnaram moeten wij eèn poillit,iek vol~en, .. 
waaruit blijkt dat. wij OI;lze eigen wn.ardo kennen," 

' . 
Een artikel van 24 Juli 1947 gaf het verslag, dat Ui Gwee Hwat, 
d~e s~men met Seticidjit, de s.o .. B.S..In vertegenwo.ordigde opde te 
Praag in _J=uni gehóudém conférèntie vo.n de Wö-rld -F-ederation of 

· Trade UnionE?_, te Djokja uitl:>racht: , . 
. Zijn ihdi:"uk was, dat hoewel de S.O.B"S/Io reeds Flls lid was toe·
, gel,f.tt.on, het ·moeilijk was in genoemde conferentie. aan het woord 
.:t? k,omen. Hij schréef dit toe o.an het f'eit: dat :in de W.F.T~U. 
· agen'tên van het groot-kapitaal z:i. tt:ing hebben~ 1 · 

Het waren de verteg_enwoordigers van de Kolonistische vakbonden, 
die werkelijk opkWzunen.voor de o'nafhnnkelijkheia:sstrijd der on-
derdrûkte landen, ··zo·ais. b.v.: . . . ; . , . 
Dunge, de vertegenwoordiger van India; Hina Popova, de _vertegen
woordigster van R:U,sland, die voorstelde oen speciaal fonds ·te · 
stichten tot steun: van de arbeidersbeweging in do strijd voor 
onafhnnkelijkheid,(en, . ..Blokzijl; de afgevaardigde v:nn Nederland, 
die zo hevig mogelijk do koloniale politiek VA.n zijn ·eigen land 
aanviel o , . · · · 

CONCLUSIE: Uit bovenvermelde artikel~ b~~J~.: dat het interna~~ 
tionnle olemen t in de door .. !!Q,_I.:_?.].Ç.,_lr ... gevoerde politiek 
een vooraanstaande rol ê.P..Q.elt . .::_'ll.Q.E.~~.il vele onaange
name opE_erkingen worden gei]~k~_.Qtl.fl het adres van·· 
i~e~~~ . 
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IV. Het Chinees Communisme. 

Uit enkele gegevens bleek; dat vn.n Chinese zijde meer comi!lu-
nistische activiteit wer~ bntplooid. ' . . , 
're Batavin en Soorapaja strcp:ft ril,en.,er nnn.r de Çliii:l:ese Jeugdver
enigingan in een Communistisch ·blok' te v'erenigen; de· leidel's_ ble- · 
ken in conthct· te StQan met de leidende figuren va.n de p .K •. I. 

Vor.melding verdient voorts decoll1Inunistische Nrui-Hua-StU<lie-
elûb te Handoeng. · ·. _ . · · 

V~nuit Singn:pore schijnt· Vüel comráun~stische le-ctuur te· wor
den . ingevo~rd. · 

Een der beln.hgrijke:·communistisch georH!11teerQ.e Chii_lezen. is pr .Kwa 
Tjoan Sioe, · D~recteur Geneesheer van he.t 11 Jnhg Sep,g I liö.f?pitaal" 
te Bntavia, die ·richtlijnen voor, de onder zijn supórvisïe stnande 
periodieken "S;il.l-P.ó 11

, 11Keng Po" è-n 11Star Weekly 11 go.f, .: na over'J.eg t.e 
'tl,ebb·e:ri. gepleegd met. qé onlo.ng_s in Indones;\J! vé.rto~ven.P.e ltelegatio 
vari de World. _Foderntion of Democratie· Youtli.~~', die tÇ>t taak· hád, . 
de organisatie van coramunistisc.he j~ugdcellen in IndohesiU te en-
tameren~ ·. · . . : .. · . · . 
Dr .Kwfl Tjoan Sioe heeft nauw cörttact met dehl.fu.lay Communist. Party1î 

te Si.ngapöre en met Alimih. . i · 

Aàri.genomen mag worden, dat qe Re:g,ublikeinso .wandaden .ti.1dens en na 
do Politionele Actie tegen Q.e Chinezen bedreven, de geneigdhçid 
van de Chinezen to.t samenwerking ·met do Indonesische· Comriuini'sten 
hebbon verminderd.. ·. . . . 
'P~ ·.verhouding tussen de Gol!Un.unistiscli g'eorit!nteerde Chinese Vnk
veren1ging·11sin Ming Hui'" en de -S,O,.B,S.I,-. is <\anmerkeli.1k. koelor 
g~worden. · · · · · · · · · 

. . 

...... , ....... .' 
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V. De P,K,I,-Merah• 

Een in Jl.llf 1947 :I.n 1 Ncder.:land~.e .handen gevallen brochure, bc
VAtt€nde, een "Oproep- van de· Partai Kommunie Indonesia-Hcrah" 

'(Rode P~K.·I.) , werpt enig .licht op gezp· organisA.tie •. 
· . De oproop · betsi-nt inet . eon aanval op het kapitalisme en een 

.vorh~erlijkj,'I).g· VRn de ·sovjet Unie. De 'S"ovjet }Jn;i.o wo~dtt:~eschouwd 
· ~ls EH3h burcht van· internationan.l-revolutiohnnire krachten en oen 

voorbeeld en b1.kf)n in de intornationnle klassestrijd •. 
' D1.nrna wor·deri do kA-pitalistische on de proletarische demo-
cr".tie besproken,·. Slechts de snmonwerking tussen kr..tpitalisten 
en arbeiders, dio is. gE;base.erd op de ·proletn.r:i.sahc demoçrntie, 
knn · vöordelcn afwerpen voor· beide partij eh-. , _ 

· ... In IliÇlonesitl is hc.t .gewone volk mot de .nationale revolutie 
begonnen. D.e .comrnunistisphe pnrtij moet de motor _zijn voor d~ 
strijd, die P:et v:olk n.anl?indt. tegen· h€t ·imperialisme, .dno.r zij de 
enige p~rti'j 'i's# .. die, mot, het Leninisme nls .richtsnoer, aan de 
Indonesische revölutie. l~iding knn geve-n. 

:o·e bcst"G':.1ndo P.K.l., onder leiding van Snrdjono, ;"for.d.t niot 
ge'l cht' op het La nihisme te zijn g8bt-,seerd; harir pass i v1 te i t en 
impotentie kwamen o.m. tot uiting in hnnr politioke strijd t.o.v. 
de basisovereenkomst van Linggadj~ti. . 

De teleurstelling vnn het volk inznko de politiek der P.K.I. 
V~tn Sardjono. heeft tot gevolg, dat de consequente revolutionnairo 
kr1.chtcn buiten do pnrtijsfeor blijven verspreid. Dit brengt do 
rcvolut1o in geVil'lr on bonndoolt hnnr en onde-rmijnt de .vnstbern
denheid van de regering, .die zich ;_tegenover. ·een ioperL:\listisch~ 
vij'lnd.~.ziot ·geplnntst en::-dn,arom s.teun, nodig. heeft· vnn rcvolution-
nr-dre- kr:J.Chten, ·we:t:kè wortelen in hot volk. · 

Omdn.t rtllc. revolutionnniro kr,c~chten, die overal zijn ver-
spreid, nodig zijn, is de P.K.I.-Hernh opgericht, ter demonstro:l!lil~;.; \·· .. 
ring van het wnarnchtig communisme. 

De P.K.I.-MerRh zal do zweep en wegwijzer zijJ:l voor do in de 
P.K.I. V'ln Snrdjono verenigde k=1meraden, die zich nog niet ton 
volle bewust zijn V'1n hun positie. Tev•~ns z2.l de P.K.I,-Merah 
de morele steun zijn voor alle rovolutionnniro krnchton, die niet 
~ecoord w:~a.n met do leiding en leidor der P.K.I. van Sardjono. 
Zij Z'll do weg openstollen tot do vereniging V'1n nlle communisten. 

Het voorlopige hoofdbestuur dcr-P.K.I.-1krah, dat te Djocjn 
bl-ijkt te zijn gevestigd, eindigt_do brochure met de woorden: 

"Leve de Rcvolutionnnire Commuaistischc Pr1rtij. 
"Leve de Pnrtij ert de Intern.?,tionnlc Communistische Revolu• 

tie. 
"Leve de Sovjet Unie, do vesting der Anti .. fuperinlistische 

krachten," 

Uit do brocuuro bli.ikt. dat de P,I:.I.-l·~ern.h gE,?heel en nl de 
Leninistische be~inselon huldigt en h,=~n.r volgelingen de SovJ~t 
Ob1é aiê ide'·v~l voorhoudt. · 

~Door-
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.. : :·.':~.~; ... ::. In -~~n rádioboo~achap VB.n dO· poK. I. -1.1crah van 4. ~\u&~stus 1947 
wordt hot. vol.k van somarang en .Bandoong opgewekt geb:ruikte ~a~on 

. , ·, ... vf:l.p. el-~ wapen ~m de vijand te doden. De P,K.I .. -~A:o.rnh .is .thaJ1?.,. qon 
~- ;: .. der felste aans_poorders tot een verder.~~l..&.~Î!.'l.. . · 

;, ' , , Qmtlilàl1t- het ledental -der PoK.I.o-Uorah en haar invloed in de Rt.:.--
,, _:;·_ ;P,li't?liek .zijn' nog ge on gogevóns bqscb.ik;bnnr ~ . ' . -~ 

.... . ,-. ~ .. 

' .. 

·: .... ; .. ; -~ c ·. 

( 

'l! ., 

'~ .. 
. ~ ' 

.... ~ ; 

. . 
\ . 

.. 
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VI. Communistische !nvloeden in. Politieke ,Partilen •. 

a. De Parto.i Sosüüis ·~ 

. Ûït. een. in beslag genomen 1 lliei-v:l,tigschrift. van de Partai 
f?osiFüis ·blijkt 1 dn·t deze partij van communistische léuzen ita 
doordrongen. . . . ·. · . . . 
Yolgens genoemd pamflet moçt het huidige maatschappelijk stel• 
sel worden~vervringen door een z.~. sociaal· st~ls~1 •. gedeóre-
teerd door een prolet[l,riaat-dictfl.tuur. · · . . .· 
De Republiek Indonesifj is in hA.ar st.l:-j,;jà. tegeri het }Capitalisme 
en. imperialisrrie stevig vo.rboiide.!l mot de iilternationnle arbei
ders. 11en moet niet. schromen voorlopig €Wn ·· compro;nis :ç1ët do 
bourgeoisie te sluiten; do houding der socialisten iS -gobu• 
SQerd op de borek~ning, dat de SOCi~le revolutie niet ineenS 
kRn worden vurw<:;;z~Jnlijkt, doch in enige phasen. 

b. De Partni Tani:I1J.cl2.neê_ié_h 
' . 

De ongeveer 10 millioen leden tellende Pnrtai Tani~Indone-
. sin (Pflrt;ij 1 van Indonesische boe::ren) is gevaarlijk vanwege'do 

dqa.t'in voorkomende cellenbouw van de P .K. I. en is, zonder dat .' . . ... 
de tot deze partij behorende eenvoudige dessalieden het weten, 
een verkn.pte P .K~ I. -organisatie. · 

c~ De Si1rckr:tt RLtkj~h 

!1edio Juli 1947 werd te Kediri een congres gehouden door 
de Sarakat Rakjat (Volksbond) vnn geheel Indonesi~. 
Tijdens dit congros gaf do P.K.I.-ngitator, Aidit, een uitoen
zetting over de positie vn.n de Sarekat Rakjat als mussn-orgn
nteatie, terwijl hij tevens ~angaf, hoe de relatie moot zijn 
tu!;3sen de Sa1·ekn.t Rn.kjn.t en de P.K.I. 
Op dit congros werd besloten, dQt de leiding zal berusten bij 
het Centrale Comit{!) der P.K.I. Do gewestelijke centrales van 
de S11reknt Rakjat moeten vcrkl~ren neeoord te gaan met en 
trouw te blijven aan de programma's van de P.K.I.; zij moeten 
erkennen, dat de P,K.I~ de enige partij is, die. de verdrukte 
en uitgezogen kln.sse georganiseerd nr:tn.r ~e vrijheid kan voeren. 
Voorts moeten zij beloven hun plichten na te komen tot het ten 
uitvoer brengen van de beslissingen der P.K.I. en zich te on
derwerpen 9.n.n Artj;kel III van het huishoudelijk reglement der 
P .K.I. betreffende voorw:·v1rden, pliqhten, rechten en opheffing 
Vtln het buitengewone J.idm~~:ttschn.p der P.K.I. 

"'" 

_ 4. De B, P.R. I • 

Communistische invloeden in de B.P.R.I. (Barisan Pembron
takan Répoeblik Indon8sia, Opstandsleger vn.n de Republiek In
donesi~) blijken uit het feit, dat bij de herdenking. van het 

-tweejn.rig-
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tweejarig bestnan van deze organisatie naast Soetomo ook Alimin 
het woord voerde.. · . . 
Een in het Bn.ntamse gosj_gnalecrde afdeling· vnii' de.:B.P .R. I. is 
sterk OOIIli!lunistis.ch geklou::-G., Hen drnn.gt het hOliler- en .sikkel·· 
erilbleem in bep.'Hllde ::tanden om de bestaande r1lilgen n::-tnte- geven, 
terwijl de leden clkanr 'de comr;mnistische groet bre~gen. 

e. De Sn,j qp Kir i .. 

Steeds meer blijkt, <lat de' Si1jnp Ki.ri (L;i:nkervleugoi-), een 
combinat.io v:m ,de _li.nks geo.rH.\ritéürde pnrtij"on, 'con werktuig 
van: het communisme is~ In do ~I!l<l!.1.tideri Hoi en Juni 1947 vonden 
in West- en· Hiddon-Jrwa 44 docpmu:nistischo prbpngando.-bijocn
komsten :pliu'lts, die voor' con-'·groot goÇtuelte 'liV'D.l'cn goorga.ni-
sectc1 door de B'ljap Kir i~··. . . ,' ; · · . 
Op dez-e. bijeenkomsten hielden Alim:!...n ,enAidit rod€;vocringen~ 
. Een pnmflet van het Ccnt.:'.s.1~- Conitl.i van do. P.K.I. ·vnn 4 
J:uli, .1947 Q.eelt mede, drlt het door de ll,oilding v~~n do SnjÇlp 
Kiri is golukt, het kabinet Sjn.hrir tö doen vorvc1Iigen door hot 
Kabihet Sjnrifooddin, zodat oen resoluto leiding dor r~volutio 
is gevormd, die ~owol nanr buitc-ri n.ls :hnnr binnen domocrntisch 
i~~ De P.K.I. z!1lmot nllc.pn.rt:..,jen~ die eertzelfde standpunt 
inn,e,men:. als zijzelf, en mot do lE::dcn van de Snjnp Kiri in het 
bijzonder, wn::.r d<.ln ook 5 · á.oorv~cht~n voor .do volksregering •. 

CONCLUSIE: Do P ~K. I" ver~~e;s:f_~J.lJ~";;!_I2.P,chtsposi tie zeer door in
filtratie in Iinks _g~~riBnteerde -partiJen .... · 

.· ' . . ' 
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. VII. f'J'adere gegevens Qvor TAll M:11'1kn.L 

Dedure.nde do lno.tste tijd kwrrtnen ·enige belr:mgrijke berichten 
binnen övèl' de communist Tnn Mnln.k:Fi. · . 
Uit gevonden !l.'llntokeningon bl·oekj d.nt Sook'lrno en 'Hr:tt~n bp 14 Au
gustus 194.5 nqo.r Rengo.sdcngklok rKr.q_wnng) werden ontvoorP. on al-

. d'1~r gedwongen de onn.fhn.nkelijkheid vn.n dó Republiek te proclame-
ren. . . · 
De v,oornaamste figuur bij het opstellen van de onafhankelijkheids
procla.oatie was T-B:n Ualaka, die de hoofdrol speelde tn dij vrijma
king van Indonosi~ van de Nederlandse imperialisten en kapitalisten. 
Deze zou er op 'hebben aangedrongen Sookarno eri Hatta in de ·!3-ctie 
dor proclamatie te betrekken, om zodoende de Nederlanders de· kans 
te benemen, .hen als oorlogsmisdadigers voor, een gérechtshof te da-

. gèn. Soekarno en Hatta hebben dan ook aan Tan I.fulaka te danken, 
dat; zij 'niet als coll!iboratours in handen 'van de Nederlanders vie
len~· In Ciarik hiervoor steldon zij op 1 October 194-.5 een politiek 
testament op, waarin zij bopaaldon, dat zij do leiding zoudon 
overd,rag'E:m aan "kameraad Tan Ifulaka11 indien zij op oen gegeven 
moment niet- meer in staat zoudon zijn de st.rijd voor de onafhanke
lijkheid van do Republiek Indonositl voort to zotten. 

Do Ministers en de Voorzittor van het Komito Nasional Indono
sia Poesat (Kasman, Latuharhari on Adammalik) worden vàn het be
staan van dit testament op de hoogte gebracht. 

Volgens dezelfde aantekeningen had Sjahrir in October en No
vember 194.5 contact met Tan Malaka on Soedar·sono om do voortzet
ting der revolutie te besproken. 
Na de mislukte staatsgroep van Tan VIalaka achtten Soekarno on 
Hatta hun positie zo sterk, dat zij niet schroomden Tan l~laka to 
arresteren. Do stoun_và.n links was toen in con meer op Moskou go
ori~nteerde richting veilig gesteld door do nodewerking van Alimin 
en de zijnen. ' 

Dat de volgelingen van Tan Malaka zich niet zonder meer bij de ar .. 
ro~tatie van hun leidor neerlegdon bleek o.a., uit vcrschillende 
ordeverstoringen tijdens het bezoek V&~ Soekarno aan Geroet op 18 
November 1946. Toen Sockarno een toespraak hield, dofiloorde een 
troep van }00 man mot rode linten on rode handschoenen, terwijl 
in. de stoet beeltenissen van Stalin aan lange bwaboos wordon flede
gevoerd. 
Bovendien werden op het terrein bankbiljetton aangetroffen, waar
op de beeltenis van Sookarno bespottelijk was gemaakt. 
Uit een onderzoek bleek dat men hier mot volgelingen van Tan ~4ala
ka to doen had, die als ideaal hadden, Sockarno te doen vervangen 
door Tan M:alakà' en een communistische staat ta stichten. 

De Regeringscommissaris voor Binnenlandse aangelogenheden van 
West-Java meldde op l October 1947, dat zich in de ongeving van 
Selabintana een bende van .50 Fiold-PrepR:rl'\_tj on-manschappen ophoudt, 
onder leiding van Luitenant Loobis.., 

-Luitenant-
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Lui tenant .. i.o.èl5is-, _-:die'-in de borsinpporiode lid was van de Peeindo 
Soekaboo~i en behoorde tot de ext!'emis!ten-,_ die, zl-ch schuldig maak
ten aan óntvoeringél1, is cor!J.nunist en 'Vur-ig·~ aanhang_er van Tan r-'Ia-· 
laka. __ Hij·had yoel:cpntact.net,de Kapitein van do T~·N.I._SE,lloh · 
Naor.inn, laatstolijk directeur vàh eon Wapen:fabriok :ln Zuid~So~)5;a-:
boemi·, _ di_e eon intiem I'ledowerk:er van Tah· Malakn zou zijn., en op-· 
dracht. zou hebben on 'de T.N .. I-. te b.ewerken. Voor dit doel: warden. -
ten :h\liz~ van Saleh _1Hioi'lD.n vergaderi.ngén gehouden ·Jilet _jonge T.N~I-~ __ 
officieren. ui.t d~ Qr!lgeving en uit Bantatl;. - ·- · . ,. . .. 

Tan· l~al.akO., Ahikoesrià, Soedarsono en· Soebardjo zouden ca. 4 maan~.. . 
den gd:leden ;va~. Djoë.ja naar ·een inter·nori,ngskànp zij·n OYf?r·g_e.-
bracht ~op de Goenoet\.g Lawo~, o,lwn.ar 2;ij onder T.N~ r. bew$ióg 
stonden, t{erwijl ~oe:tcarno nu en dan bovong~noe!llP.·kamp inspeéteer-. 
do. Th,a~s ziJn Zij-·vrijge.laten. · · -·· · 

v~~r 
.,. .. 

/,. 

•. 
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VIII, Indonesisch Communisme in intornationnal vcrband en Comou
nistische invloeden in de RepÜbliok. 

Bélangstelling van Mosko\l voor1cdc Ihdonesischo kwestie bleek uit 
.de volgende door ·Radio Moskou op 1.5 Hei 1947 tot Indonèsi!! ge-
richte·raadgoving:. ' 

"Bij het voltooien van de sociale revolutie, welke louter is 
. gericht ·op het· omverwerpen vnn inpE:rinlis.m.e en kapi ~alisno, zijn 
enigszins }{rn.chtigo Ill<Vltregelen nodig. Hot socialisme, dnt in een 
land d,e grond~~~g v;n.n zijn economische kràcht noet. worden en dnar
oi!l stabiel .:m,oöt.· zijn, moet zelf. vn.n zoor grote en concrete kracht 
ztjn, wolkb kracht· noot zijn gelogen· in. de aacht der nrbeiders. 
Bedenkt, dat ·.ál:lo ·kapi talist.çn zich tegenover· deze sociale revo
lutie bes list· zullon,' ho dienen van allerlei. niddolcn, die eon so
CiA.n.l-denocrll.tische en nogolijk. o.~n natiqno.lo verr;10nning Q.ragen • 

. Dp.nrC?n. is het. n,odig ·enig geweld te g(_brUilcen." .. 
Hot~. t'é:.Moskou;.vérij:ch.i:jncndo ·n.aalf-~na:uJ,delijkso 'Qlad 11Bolshcvik'* 
is vf1ri· .oord,<$:e).; · .. aà:t~.:.de. )lepY.-blibk 'd_uidelijk· toont de vrede te -Wil
len· :tn=mdhavi:nl,:: rl~n~:.'.Ö.Ek'k !J:o:t.: de Hedt;rlrq.~·.S.~ · Iuperialiston zijn, 
die ·pp :~·e1J.:·oo~.l~g nf;tAS.t~~èri:~eïl, .~t,e :1.1 ·-se:d:e.rt lange tijd hebbun ge

. rekend ·op de· -steun 'y.iJ.tJ,· hc.t 'Am.Qrîkno.ns knpitaal. '. 
· Dnt ook buiten het ofgohlijkc P.K.-I-.-vçrband steeds hot oog 

op Rusland is gericht blijkt wol uit h8t doorgeven door alle Re
publikeinse rad'-o-st11.tions op 26 Scptcnbcr 1947 vo.n een in het 
Sovjet-orgaan de "Izvostn" gepl!"Jl. tst nrtikol, waarin wordt geoon""' 
stateerd, d11t do Ncderla.nders do belangen van het Indoncsisch.e 
volk voortdurend durven te schn.,den or1dn.t zij nachtige besch~l'!:lers 
hebben. Volgons bovenverm~ld artikel deden de vortegenwoordi,cers 
van do Verenigde Staten in de VeilighcidsJ;'aud in de eer·ste p:la~ts 
alles, wat in hun vcrmogen was, on een op~ossing van het Indone.
sische vr.J.agstuk te voorkonen, terwijl zij in de tweede plP.O.ts· 

· all~s deden on do Hedcrlnndso Regering te doen begrijpen, dnt 
deze in hnnr oorlog tegen de Indonesische Republiek geheel op 
Anerikf.la.nse steun kon rekenen. De uungeboden goedQ diensten, om
schreven mot schone. woorden als: " verdcdi~ing vnn de vrijheids
rechten en democratie der volkeren 11

, deden de Nederlandse Koloni
satoJ;' in zijn houding stijven om de vrijheidsbeweging vnn het In
donesische volk te onderdrukken. 

Do Sovjet Unie wordt besch9U1JI1d Rls een lichtend voorbeeld; 
in con in West-Java nabij Tji tjalenglm Elangeplakt panf'lot rmakte 
nen aan de, van allo andere boricht:;eving verstoken, ~evolking be
kend, dät Amsterdam en Rottordrum reeds door Rusl11nd waren gebom
bardeerd ~ls gevolg van ~ên der resoluties vnn de U~N,O. 

Typerend is een ongedateerde c'xmunistischc kettingbriet t die 
uit Uoskou naar Indonosil! blijkt ... ,., ?;1n overgebracht. De briot 
hield het volgendè in: 

" Indien de revolutionnnirc orders zijn gckonen, dienen de~~ 
daadwerkolijk te w·orden ui tgevoord; nllc arbeiders on anbtenaren 
!lOeten dnn in stnking gaan; de rij::;':-r,1:rkoop noGt worden verboden 

-aan de-
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'átin·de verraders, die niet met de revolutie meedoen; alle bedien
·den neeton W()rdcn :.ngescht1ke.ld voor het ve,rgiftigen van de over
heersers on do verrado.J.:-s; sabotage r11oet worden geploegd. door het 
in brand steken van fabrieken on het vernielen van treinen en 
àuto 9 s, schcpcm .en rndiokoners, terwijl waardevolle papieren uit 
de ·kantoren·dionen tö vordw:i.jnon on de huizon der verrudürs noc
ten wordon verbrand; alle nisdadigers in. do gevangenissen oaeten 
op vrije voeten ~vorden gesteld; ··het poli tieapparaat noot de 
chaos de- vrije h.nn'd .go.von, terwijl nieMJ.llld nag wordon gevat. of. 
onderzocht; van mi äf · aa.n nooton wapens worden klaargelegd op ver-
borgen plnntscri, ·ólis leger staat klaar .en ·van buiton vooren wij. 
ononderbroken wo.pens b:Lr:.neri~ die zullèrt ~orden uitgedeeld aan do 
trouwe Flanhangers vrm do Rt·opubli.~~ Ind.onesil!." 
De laatste tijd blfjkt··,iat·:in de R·epubliek communistlsche films 
als 1~De gueri:i.las;trijcl ~:n Rusland11 veel word,ei;l:vortoond, torwij-l 
in West-Java :·tus'·sen· T'J ilêunj5. en :Tji tjàlerigló:'l-'oeri "Bond van God
lozen" de 'Terkoempóelán Agam.a Koerangn, naar Russisch Voorba1d 
is opgericht.- · · · · 
Nadat uit Moskou van de Pravda een bericht was binnengekomen~ dat 
dit-blad een boodsch,ap wenste te publioe»en, gericht aan de Sov
jet·-Jeugd, van haar bui t'onlFlndse: vrien<le·n, ter gelegenheid van de 
viering van de ·dertigste. ver jaardag van· de October-revolutie, 
zond de "Federatiori of' Indonesian Youth Organizë;ltions 11 te Djocja 
haar geluk!Wehsen ter gelegenheid van deze hordenki'ng. .. 

Voor "het eerst·· is ·thans een vertegenwoordi.ger van het Rus)· 
sische persbureau "Tassn t George At'rin, te Batavia· gep.laatst • 

..- - ,' . ' . . ' . . ' 

Dè ·communistische j;)ropag·nndist Alimin hield· verschillende: rede• 
voeringen~ Te Solo :verklaarde hij op t8 J"uni 1947, d[)t de orize..,. 
kère houding van de .Ameri.kanen betekende, dat Amerika zi·oh wilde 
meester. mákon van: do' heropening der wereldniarkt en dat Am(ir-ikn 

·'bijdroeg tot de h~.:. ~.a·:tge · ocoiiómische stor·ingen. .·. 
Spreker wás ·van mening, dat de Irtdoncsi~rs sterk stonden ·in ·.~e 
revolu:Jic wegens hot ·in voldoi:m!J.'e mate aanwezig zijn van voedsol 
en wegens de gA.ve oonheido . · · ' 
Ka het aftreden. van het Kabinet Sjnhrir verklaarde Alimin op· 28' 
Juni 1947': fl1rJ'i.'j zullen dG SeJTI.Cristelling Van' elk kabinet Steunen, 
mits·hot de revolütic durft ·voort te zetten en niet zal capitu
leren. De revolutie· was tot. nog toe· go en ech:t'e rovolJ,ltie. Thans 
is do tijd aangebroken· ·voor· eon echte rovolut1e die veel ·slacht-

·otfors ,zal vergen$~ · . · · . · 
Volgens de omroo.:p-: Vf.l:Ü r:àato Soorakilrta Vfi.Il· ·29 Juni 1947. zou 
Aliinin aanviezig. zijn bij· k.ád.eroeft:mingenl die door' Chris-t~lijk~ 
Jeugdvercnigingën in de vacantie zouden worden· gehouden~ 
Op. 2 Augustus 1947 ve:tl(! .. aar:ie Alimin, dat de strijd. tegen de Ne-· 
dCi'landers·möct·worden voortgezet met alle middelen, die het volk 
bezit, torwijl de occnbmie van de vijand in9et·wordcp. verlamd;· in 

·geen geval moèt: wordeh geèirpi tuleerd-. · · 
Op ll October. 1947 zond Alimin uit Djocjn aan d'e leider van de 
verzetsbende van de P.,K.I.,, genaamd Ichwan, dio zich 2.5 km. z.w .• 

-van Banjoewangi-
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van Be:njoewangi bevindt, eon order, o.m. inhoudende de Residentie 
Bcsocki te heroveren.,, · · , . ' 
Te Poerwodadiwekte.Alimin'tijdens een bijoenkomst van de Bar1san 
Tani I:q.donesia de menigte op om do woè.rbanrhoid van het land op 
te vberen~ -

Gevonden dociUn1enten eri, geljouden verhoren wezen erop-, dat do com
munistiscne invlÓGdEm .in do Republiek zeer ao.nzio~lijk zijn·. .. · 
Hieronde,r volgen enkele gre-pen uit een ·te Salatiga aangetroffen 
instructie van de .centrale P.K.I.: · . 
"De logale en illegale acties van dó P .K. I. zijn van grote ~bete
kenis voor de werkvèrde~ing en systom.atiek; vele werkzaa.mhodon, 
zoals è·Cllenbouw in do rt:actionnaire. beweging, in bestuur, pöl1tie 
on. leger, kunnen vollediger worden uitgqvoerd door do illegale dan 
door do legal~ A.c.ties. Wij mo~ton vooralnhet oog gericht hou~en ( · 
op 4e Am~tikaansc polit~ek, die de communi,stische beweging trächt 
te ve-rzwakken è,ri. uit te roeien; dnar 'waar Amerika, invloed en macht 
bezit,. zowel in politiek A.ls in economisch qpzicht. Het doel van 

·Amerika is stollig steun .te vcyrkrijgen van roactionnaire, feodale, 
knpitaalkracbtige en godsdienstige groepen die zich tegenover hot 
communisme hebben gesteld, zowel in Indones16 als '-n andere landen" 

Tèvens werd een_ instr_uctie voor ncommunistischo kernen" aangetrof-
f<?n; wartruit het volgende moge worden geciteerd: · 
"Iedèr,lid van oen co:fum.uniétische kern dient op de hoogte te komen 
Vr'ln de sterkte van do oppositie (omvang van ho.nr invloed-in de ver
schillende. organisaties en diensten, naam en lf... vonswi~ze van do 
lei'der:,, ~e i~ vloed vnn de 'leider op de _mnsso. on de wij ze, wunrop 
de :tnncht. van de tGgQnstanderknnwordon verzwakt} 
E~k, lid, -d,at werkzaam is bij een regoring~instantio, moet er. naar 
streven dat deze instantie een financinlc bijdrage levert voor de 
partij~ 
De lGÇI.en worden gegroepeerd in eon vijfmans-systeom. 
Alle (}ellen in dè vakverenigingen wordon op dezelfde wijze ~P8è-
bouwd... -
All'è leidors van de-roP~.ctionnairen, die in do o,rgrulisnties zitten, 
moeten worden geisoloeru en geliquideerd. 
Krunerleden van do partij be;horen.zich te oefenen in het voeren 
yan·éen A.ctie, eerst op kleine'schanl, later moeten grot~re noties 
worden gevoerd. · . . 
Een beginmoo-t worden gemaakt met de opleiding vnn kaderleden 
voor politi~,. ju,stitie, bestuur en loger •. 
Selectie ,moet worden toegepast onder de loden van de kernen, tot• 
a~t zij~adorleden zijn gewor-den, die in stnnt zijn. zich dooi" de 
!ll~ssa. te. d.oon volgen ... Dp leden, die niet in s·tant z,ijn, d.e illoga~. 
le pr1n_c1pos to. volgen moeten worden overgebracht naar de legale 
nf'delingn; 

D~t van <;Jon P.K.I.sectio veel invloed kan uitgaan, te.rwijl het 
ledental slechts gering- is, blijkt uit een gevonden doewnent 

-betr9f'fende-
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betreffende de organisatie vnn do P.K.I. Sectie-Cheribon. Uit dit 
document blijkt, dat dozo Sectic acht Ondersect-ies telt. Loden 
v{ln de P .• J~~I", ~Sectie --Cheribon zijn _echter slechts de Sectie-. 
Voorzitter on do.buitcb.gowone loden. Duitongówone loden zijn do. 

· 'b9stuursloden vnn de Snrekat Ralcjat on de Barisan Tatii Inê!onesia. 
. ,_ -- ' ... ·' - ' 

De links goorilfuteei'de arbeiders trokken zich van do Republ_ikc:i.n-
so regering weinig aa]le . 
Typcrep.d_ is eptl .rapport van een Rcpub;LikoiJ+S runb~enaar, die_ dos-

. tijds óen bui ténlruids bozobl$:ö~ n.a,Ii de textielfabriek Plcred. 
(Oqst.,.Java). v·orgeze lde a Do ze :ämbtenaar mor:tct .in zij'n vcrslng ö .m. 
hot volgende op: . . . .. ;· . . . ,, . . . . 
"In_ de, trèin \IWrden wij belegerd .O.oor arbeiders niet hnLler, en s_ik
kolinsignes,. die zich Voorsteldon nis. _loden van de P .K.I ••. 
. V~rschiJ,.londo personen g~ven blijk yan hun ongenoegen ov~r ho~ 
fo~t dat con vr.eemd.eîing werd vergezeldiaoor 90n .·ambtenO.a;' der 
Republiek. Eon de~er porsonQ;n· toonde nnn r0pporteur c~ën p;Laa~ • 
vnn de ophanging dor Duitsè Nnziloidó::-sen zeide dat dit· het lOt 
zq~ -~ijA der mc_.;;.~o:J;l, .als het volk r~jp is ·~cworèlen en ?,icP. ... ver-
wèer.t ·togen· ondl::rdrukking,_ ~~ · · 

Vorsch_illonde. do'cumenten bevéstig~nli dat· de P.K.I. uit zuJ_ver . 
qpportunisti$che roden-on voor dó basisovereel)komst van· Lingga;;;. · 
njflti wo.s, om cln.ardoor in de gelegenheid te zijn vn.n do geboden· 
-adEnn.pf}.uzo g~bru;ik. to lllc.'1kon,_, Nu de poli tionol? actie hp,ef~ pla.nts 
gehad spoort de P"Keio tot felle strijd nan. De huidig.e IndonQ.~ 
sisc}+E] regering staat onder de bE?-n vn.n uito,rst links met ·n;Ls d;b-

. minerende fn_ptor do P .,IC_. I.. ·· 

•Pat ,de 11arx~stische beginselen een grote bekorîng op Soektune · 
·'ui toofenon' bliJkt.- uit een door hein tijdens een gaiarecepti.e' te .. 

· S0lo, OP'·2~ Oc._tobor 1947, gehouden redevoering, wno.rin: hij me'de- · 
dQ?-lde ,d~t "1\evolution:~u~iron" degenen. zijn, 'nio erop ~t.;.zij. lL ti_' et 
impl3rial~sme -~ onderr.n.Jr,en on do str~jd -te voeren volgens .. · 
Marxistische_ begrippen; or zijn echter vele ~oç_iaal-d~mocr~t-~n, 
di·~·van de· Harx~·J.deel!:h op de. hoogte zijn en toèh in hun ho4dl~g 
,revol.utionnair blijven.. ' 

· Ge~~ende·ze:,tl.itlatingen kan mon niet ver:wachten, .dat Sookarrl.o. 
!3en tegenwicht fal varmep tegen het co~unisme·,. 

. ~e~:~ ·b~~~eè.r_ndend, zijn de. ui ti!igèn värf s,t~h_tl-~ op 9en: perscöhf"~
rent~e te Washington, dat-. het grootste godêel-td van de "vrij. 
kle-ine ·cP:mruunistischè 1>ar~tij 11 in de Republiek·,Ind-onosH! na af- . 

· loop van de tweede 'wereldöcrl.og- do9r de Nederlanders opnieuw 
- .. ~we..rd g~_importoord~ Voor'ts · bewqerde 'S.j.ahr;Lr dat .dQ door hom uit-
. _,gesprol~en· beschuldiging ,werd. bewezen- do9r. het 1'cit ,_ dat de voor
·,' c:zi·tter ;Ya~ <!û .. P ~K.;_ 4", Bar dj ons>, Kap~ toin was in het Nederlandse 
· .. J.eger· in .~'\~stralitl gedul;'ende do oorlog,. terwiJl- Maroeto Daroes-
.. mán, .4~ .. enige commu_nistische Minister :in het: Kabinet Sjar.~fóoddin, 

-oen oud-loo~ling-
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e~n oud-leerling is van á.è school voor bestuursambtenaren. 
- Rot. is unfair do Nederlandse Regering, die, iri overnonstemming 

met haar liberalo opvattingen;. con J;J.Otoir communist als Sardjona 
ongehinderd naar IndonesHl liet gaan~ thans deze liborále hÇ>Uding 
te verwijten. . ' . . · ··· 
Dat Maroeto Daroesman, ondervoorzittul;' van de P.K.I., Minj,.ster 
van Staat in het Kabinot.Sjarifoeddin'$ zijn studietijd aàn. eon 
Nederlandse Universiteit indertijd tevens benutte om zich in com-

. munistisdhe richting .te ontwÛ4kkelen·, is voor Sjahrir goen bezwaar J 

de verantwoordelijkheid voor deze communistis.chc mentaliteit àan 
hot. aan deze Univcrs.iteit genoten onderwijs toe te schrijven. 
. . ' . •. 
Gani dringt er bij de Republikeinse regering op aan ma~tregelen 
te treffen om do ongunstige indruk, die do ontwikkeling:naar links 
van de inwendige politieke constellatie van de Republiek op Ame-
rika moet maken, te verzachtene · ' 
Volgens hom is do grondslag der maatschappelijke samenwer~ing in 
de Republiek de democratische Hindoo·-·.Adat, ter111Tijl het. volk zeer 
religieus Islamiet, Christen of Hindoe·iso 
Het volk is meer spiritueel dan materialistisch van aard. Het 
land is rijk on groot, terwijl het vo1k meestal uit la~dbouwcrs 
bestaat. 
Al do ze fo.c toren vormon een vaste di ~k tegen de ontwikko.ling van 
communistische stromingen. 
Hij geeft toe dat in hot K.Noi.P~ (Kcmite Nasional Indoncsi~ 
Poosat) vele loden communist zijn, dooh beschouwt dit als·eon gC;
volg. van oen kunstmatige.manoouvro; zodra or vredEJ is en algemono 
verkiezingen zullen word~n gehouden, zal de grote meerdo~hoid 
zeker worà:en gevormd door do religieuso rechtérvle.ugel, en het so
ciaal-democratisch centrum, terwijl eon kleine :r.ûndorhoid zal-bEJ
staan u.i t. extreem-rechtsen, oxtroom-1.inksen on ,coiDI:luniston. 
Gani t s woorden houdon de indirecte orkcn1,ning .in van do bostaande, 
:niet te ondcrschn.tton, machtspositie van do PoK.I. in de Republiek. 

CONCLUSIE: De invloed van de P.K 5 I, in~_de Republiek is zeer nnn-
zienli.ik, terwi.il do huid.igc Republikeinse regering 
volkomen onder de invloed staat van·de uiterst linkse 
groepen mot· als dor.linercndc factor de P .K. I, 
Terwi.il do P.K.I. uit opportunistische bvarwsgingen 
vg.gr de basisovereenkomst van Linggad.iati was, die zt.1 
A.ls een inleiding tot verdere actie bes.chouwde, s-poort 
~ij thans aan tot fel vorzeta . , .· 
Zi.1 voert legale en illego.le. actie·, hierb1.1 re~~ening 
houdend met de bestaande in~ornationaal ... politieke sitq
atie ,en breidt haar _inv,;toed_,Jlit door Vorming Van 11 Com. 
munistische ko.rnen" .. In lfll...QJ'_activitoit bemqfkt m~U ~Q 
internationale mees terhn~Bi.i a:J,,).es is Ru§lQ1id l}e~ · · 
voorbeeld" · · · w 
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2. Het Communisme op Sumatra,' 

I. Communistische invloeden. 

De organ.isatie Vf'l:n de S.O.§,S.I,. op Sumatra bli.jk·t zich nog 
steeds in eon primitiefstadium te bovinden. Er b6Stnat een groot 
tokort aan leiders, zodat uitzending van krachten uit Jnvu zeer 
welkom zou zijn-. Df' beoogde centralisatie van de s.o.B.S.I.-Suma-
tra ondervindt moeilijkheden" · 

De SE;J.rboopri-lei.der vnn Java, de conmiuni:St Boejoeng.-Saleh, be• 
zoent in Uctobor 1947 Sumatra en Singapore, waar hij contact had. 
met do Malay Comunist Party" 

Het blijkt, dat de voor. Java uitgevaardigè..e instructies van :d·e. 
Sarboepri, om het ondornomingswerkvolk en de bevolking het begrip 
vnn c1e totalo oorlog bij tebrerigon, ook voor Sumatra gelden,. 

s. 0.-K. 

Uit een in Nederlanö.so hanclen gevnllen verslag van· eon· op 8 April 
1946 gehounen conferentie. van do P.K~I.-s.o.K. blijkt; dat het 
aantal leden van de'P•K:I. ter Sumatra's Oostkust op genoemde.da
tum ruim 40.000 bedroeg. Tevens blijkt, dat er contacten bestaan 
tussen de-P.K,I.-s.o.K. en de Halay Communi-st Party te Singapore. 

S.W.K, 

In verband met de beze-tting van Pematang Siantar door de Neder
landers, wan.rdoor do verbinding met de p.,K. I. -Sectie. van Abdoel 
Xarim in bovenvermelde plaats is ver'broken, ·zal te Fort. de Koek 
een11 Cornmissiariaat van de P .K. Io 11 in het ·leven wordon geroepen 
êl.oor de leden ván· d.e P .K. I. -Seètio-S. W. K., onder leiding van ... 
HA.ci.ji Datook· Batoeah, teneinde het werk voort te zetten. 

Atjeh, 

Toenemende invloed van het cornrnunisme in Atjeh, dat uit Máiáka .. 
zou zijn geimportoord, wordt geme],.d. 
De Partui Boeroeh Indones ia ( Indones.~sche Arbeiders ... Partij) ont
ving. van het StA.a tscommissar:tó ;.~)-=: te Fort do ·Koek de opdracht, 
zo spoedig mogelijk e.ert·afdeli-:c.g van de s.o.B.s.r-. ·in Atjeh óp te 
richter!.· 

D.1am'bi • 

. De Sajap~Kiri met hàar corn:munisti.sc.hE.i tendenzen wint aan invloedr 
wat zeer zeker moète ~en gevolg is van· de algenerio yerarming van do 
_plattelandsbevolking. 

-L~pongse Districten-
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·' 

Lampongse Districten~ 
. • l • 

Hoewelnoor innerlijke verdeeldheid de P.K.I.-invloed-op het Re
publikeinse Bestuur nog betrekkelijkgering is~ zijn de.kn.nsen 
voor ·ui tbroièl.ing van· het connunisme in deze ·residentie gunstig 
in verband mot de toE1nencnçlo vera.rming dor ·bevolking!~ 
Typerond is, nat nn oen politieke strijd van de links georiB:i:l- . 
teerde.partijon tegen de Masjoe!n.i om cle benoeming van een.Resident, 
ne P.K.I.-can<iidaat, Haroen, door de Republikeinse Regering word . 
benoemd. 

II. Communistische Propaganda. 

s. o.lC • 
. Bij het oprukken .der Neder·landse trappon nnar T.:-1ndjoong Baln.i 
bleek, dat bij ompln..cemcnten en grotere kanpangs veelvuldig uit
hangborden van de P.K.I. waren aangebracht .. 
In -Tt'-mdjoeng Bnlai trof rn.on vele contlunistische geschriften aan. 
Uit een in beslag gcnoroen document, gedateerd 7 Januari 1947, 
bleek, hoe zeer ne Posindo (Pcnoeda Sosinlis Incloncsin, Indono
siscp.e Socialistische Jongeren) is gelieerd nan de communistische 
ideologie. 

s.w.K. 
In de omgeving van Padang werd een, op een schoolbord geschreven, 
nbekenà.mflking" ·1Rngctroffen, WRnrui t blijkt, dn t de geowne Inël.o
nesitlr niet voel verschil ziet tussen ne éomr1uniston en de leiders 
van do Republiek,- Soekarno en Hatta .. 

III. Connunisme en Onderwijs •. 

Een rapport V'lll Juni 1947 meldde, . clat het .aantal afgestudeerden 
van de kader-cursus V3.n de Sajap Kiri te Fort do Koek 80 bedraagt; 
wnaronöer 30 P.K.I.-lcden. 

IV. Het· C1hinoes Connunismo. 

s,o.K. 

Te Pamatang Siant11r en te Tancljoeng Balai. bevimlen zich vele c~n:J.-
munisten onder de Chinezen. · 
De ''De!llocratic Daily News 11 to. Uedan, hot blnc1 van de co:r:tmunis
tische rmntelorganisatie, de "Chines-e Demoeratic League", reagoor
de fel op.de arrestatie door de Hederlancl.se troepen te Pematang 
Siantar van Wang Yen Soek (alias B:l.hren), oen belangrijk connu
nistisch agitator, 0io in 1946 bijdroeg tot de oprichting van do 
"Chinese Demoeratic League" te l!edan. 

Te Mecl.an worcl.t communistische. p,ropagancl.11 gemaakt cl.oor twee onder
wijzers van de "Hoa Tiong"-schóol i loden vA.n c1e Chinese Democratie 
League. -Volgens-
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yolgens ongecontroleerde berichten zou zich te Bag~n Si 1~1 Api 
een communistische organisatie, "Tjoan GieS..:lil", hebbon gevestigd, 
wa'lrvan het centrum zich bevindt op .. het eiland Poeloc ~~lUI?-G. te
genoyer Bagan. Van dit eilan~ af bedrijven deze communis.teJ;t, die· 
goed zijn voor·zion van wnpens, welke uit Malaka werden- aangçvocrcl, 
zeeroof, met béhulp van snelvn.rende motorboten. 

Palembang. 

In_ Palembang wordt actie gemeld van de o-rganisatie "Liong Moesi" 
(Moesi-Draak), die onder communistische invioed van Singapore 
schijnt tb staan •. 
De ·co:rnr:lUriistische "Chinese Labour Union11 , de qverko.ppende organi..:. 
satie van al,le Chinqse vakverenigingen te Pnlenbnng, schijnt oen. · 
dictatoriale mncht-sposi tie bij de haven-arbeiders tn Palembang· 
verworven te hebben. · -

• 

': 
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3. Communistische Verbindingen, 

I. yerbin<'l.ingen Bet Nederland. 

Soeëlnrsono berichtte op 23 October .1947 uit.New-:-Dolhi, dat 
hij een ui tnoeLiging had ontvangen van· de C oP .,N. , gericht ann hot 
Se.crotn.rin.at van de P.,K.I~ te Djocjn.i voor het bijwonen vnri oen 
te Amsterdam door de C.,P.,N. te houden congreso 

·Naq,r.aanleic'ting hiervan verzocht het·}tepublikoinse Ministerie 
van· Buitenlan(\.se Zaken 'te Djocja op 29 October 1947 aan Soodarsono 
een bericht a(m.de C.P.,"N .. te doen toekoiilen, waarin drmk werd be- .. 
· tuigd:' vo'or de ui tnodigingo Het tweeè.o doel van het door te geven 
bericht was'n.fkomstig van de P.K~I .. , d;i.e uedeqeelde, al;l:cs in het 
werk te zullen stellen om hot congres te kunnen·bijwbnen. 

II. Verbindingen :met' Sian. 

Volgens een schrijver der "Scripps-Howard11 -bladen zouclon de 
links geori8nteorde groepen van zes lnndonp n" L Sium, Indo~ 
China, Halaka·, India, IndonesiB en Birma~ trachten. ee:h cor:mlunis
tisch Pan~Aziatisch blok to vormen~ Bangkok zou vermoedelijk het 
toekomstige hoofdkwartier worden, .van waaruit de CéUtlpagne zal 
worden gevoerd, die Zuid-Oost-Azitl onder Ruslands vleugels zal 
brengen. 

III. Verbindingen met ~~11~ 

, De communist Yoesoef Goonta Ali te Singapore gaf blijk van grote 
werkzaamheid bij het leggen van contacten met de sedert geruime 
tijd in Singapore vertoevende Russische handelsvertegenwoordiger, 

\ Nicola~ ~~lk~~, en met hoge republikeinse.functionnarissen, Eon 
\ mf a:Q4er schijnt verband te houden .met voorgenomen wa.pon-aankopen 
\in RuslA.nd. 

IV. De 11 World Federqtio..!L.Of Dcmo.cra..tJ:.Q .... Yq,lf,~~ 

Het bestuur van de W.F~D.Yo heeft besloten de "Asian You,th Conte
renoe, ~ie in Indonesi~ zou worden gehouden in Novcmbor 1947 en 
onder auspici~n zou staan van ·de vv.FcDeY., eerst in Januari 1948 
te doen plaats hebben en wel in India. Drie Indonesil!rs hebben 
zitting in het Voorbereirtngs-Comit&. 
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4. Het Communisme In De Malino-Gebieden, 

Omtrent communistische activiteit in de Malina-gebieden zijn al-
leen gegevens beschikbn.ar betref.f'ende Borneo. · 
De communistische activiteit op Borneo wordt geleid vanuit Ma.lakn 
en Java, terwijl intidenteel ook co:rnmunistische infiltratie vanuit 
Sumatrn plaats vindt. · . · 
De s.o.B.S.I. doet pogingen om ook de arbeiders van de lW-lino-ge
bieden in hA.ar, greep te krijgen. Op 15 October 194'7 zond radio
Djocja een s.ö.B-.s.I.-rede uit, speciaal gericht tot de arbeiders 
in Borneo, waarin de nadruk wordt gelegd op de bedoeling der Ne
derlanders, n.l. de"her-invoering_vun het koloniale systeem". 

I. Zuid-Borneo. · 

Volgens een bericht van eind 1946 zoudon in vier plnatsen in 
Zuid-Borneo afdelingen van de P.K.I. zijn op.gericht. 
Ten aanzien van do extremistische agitatie, die vanuit Java ~ordt 
geleid, wérd het vcrmoeden geuit, dat bij.brandstichtingen eind 
1946 elementen waren betrokken, die j_n georganiseerd vorbo.nd een 
uitgestippeld plan · àtwerktén. 
In Septómher 1947 werd te Bandjermasin. bij c~en boekhandelaar oen 
aantal boekjes van bekende Indonesische communistische schrijver·s 
aangetroffen. 

II. Oost,..Bornoo. 

Do P.K.I. heeft afdelingen in Balikpapan, Samarinda en Tarakan. 

III. W~st-Borneo. · 

Gedurende do laatste maanden van 1945 werd activiteit van do 11Bin
tang Tiga-Beweging" (Three Stars-,Beweging) gesignaloerd •. Deze or
ganisatie, die was samengestold uit zeer anti- lkderla.n~e Chine
se en Indonesische extremisten, stond in verbinding met de Mnlay 
Communist Party to Singapore. Nadat de leiders van·de gelijk,nami
go beweging in de Residentie Riouw eind 1945 waren gearresteerd, 

··werd geen activiteit van de "Bintarrg Tiga-Beweging11 in West-Borneo 
geconstateerd. 
In 1946 werd te Srunbas een geheime communistische vereniging, de 
"Sabit Martil11 (Sikkel en'-1!amer) opgericht; subversieve actie van 
deze vereniging kon door tijdig ingrijpen worden verijdeld. 
Van de Chinezen bestaat slechts een klein gedeelte uit communis
ten. All~ in Bengkajang, Sambas en Singkawang zouden vele commu
nisten onder <'te Chinezen voorkomen. 

Afgesloten 1 Decambar 194?. 
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HET COWU:tÜSME DER $PUBLIEK (Slo:ti 
Artikei ontfeend . aan he"t weekblad 
"I>e Ronde Tafel" dd• ~0 April: f48 .. 

'No. i+2e · · 

HAMER &: aiKKEL QVER JAVA EN SUMATRA 
:çnfiltratie, uitholling, vervorming en propaganda brachten 
de_ bélaniir1:jks~e gesloten organis~ties in d~ repub~iek _ 
Irtdonesie,_ een- reeks machthebbers, politie, leger àlsmede ·
de pr.esiden.t in- de greE3P van_ het. commun. t_ s_ me. In ons eerste 
artikel ·over_ deze -~eslaag_d~- opzet wer~t. in grot~ ~en de · 
gang van zaken- geschetst. !rbans e~~:te,;1nadere bijzonder-
hed.en over' d~etails van het door MoskOU geënsceneerde . 
spel., -~ijn voornaamste_ s.chakors en sl.achtoffers. -.L methoden en· 

. - "Onze strijd· moet er-_ naar bui ten ui t~:i.en als die van· de 
Partai N.asional Indonesia· {P~N .I.), goch naar binnen moet~n wij 
het. p~ogramma :van de: Pärtai :Kommoenis Indone~ia _(P.K.I~) volt;en", 
aldus Alimin in de "Api B,_akj'at" v&n de 5e, Ap.rU 1947. En in deze . 
woo'rden lig~ de s~eutel tot ::het etgenlijk streven der Moskouse . 
adepten in dë'ze ·· landem. )4en · kan er zich over venazen, dat derge• 
l;ijkè brutale uitspraken ope-nlijk gedaan worden. Maar h~.t i~ er 
precies mede _als niet. bijvoorbe-éld het program van Hiti.er, dat hij 
in "Me~n Kainpf" neerlegde: iede.reen kon deze publieke offerte lezen, 
iedereen kon dus van te voren weten·welke. sta.p_pen er' gedaan zouden. 
worde~,hae het doel zou- bereikt worden, maar de praktijk wijs-t u~tt 
dat ....... niemand het gelooft. Nochtans ligt voor wie het geduld . 
heeft eeris .,een ogenblik ernstig te lui$tere-n en na. te denken,.. in ... 
zu,lke 'boosaardige woorden een begr.ipswereld -open, die dan vei'aer :· 
<:~igenlijk nauwelijks geheimen overlaat. Op de eerste·bladzijde van 
.ie detective-roman staat ook de oplossing, die.no:bmaal gesproken 
pas op de laatste bladzijde ·te vinelan is .• Dat is al. · . · 

Het blijft overigens opmerkeiijk dat in geen enkel hatio""~ '· 
nàlisti;sch Indonêsisch blad, op geen enkel nationalistisch Indone
sii!J·ehe vergadering protest werd aangetekend tegeri een ·zodanig -machia-. 
vellist,ische houding. Geen Indonos;l.l!" zèi v~rontwaard!'gd, dat_ ~ij · · 
zich op:,,_ ·die 'manier niet voor ·stalin t s. karretje liet spannen. Niemand 
kee,kA11min boos aan..Doch wellicht moet men qe verklaring hiervoor 
zoe]ien in het .feit,dat menzich primo in deze nationalistisçhe krin
gen;:;~elal .voJlomen laat gaan en in slaapwiegen; èn secundo, da~ in 
die kringéneigenlijk weinig dingen tot op de bodem doordac~t. plegen 
te worden• ~r heerst. een soort feodal_isme der ideologie-• een aanbid
ding van slogans en sûl:!-fsè _volgzaamheid van 11 ePkende le'iders", welke 
verder nadenke_n .vrijwel ;PlFlgen 111 t te schákelen. · ·-, ' . · . 

Het -.~trljdpJ;"ogrru:nma van de.:P•I\•I· -: dat u1teraard ook aan 
een ieder bE:~:kend kan ·.zijn •·.:-laat intussen al evenmip. twijfel aan het 
doel• Mem 1èestjer .Qem• in, d,at flde huid.ige maatschappij gekenmerkt 
vordt door het. mono:riplie van h_ et kapitaal", dat nde leer. stellingen 
IT'ari Marx en ~llin. doem zi~n, dat veiligheid en vrede al:;I,een verkregen 
kunnen wordèri door vernietiging v.qrt het ·kapitalisme'' dat "de P.K.I. 
een partij der arbeiders is, die naar .Marx .el\ Lènin fereh, steeds de 
belangen der a1"beidèrsklasse vooro_p stelt"! dat . "alle productiemiddé .... 
len ln de beoegge so~1alis:tfmhe :ma,q.tscha.PP. j, .. aan die maatschappij 
behorèn"; en dat.nde nationale revolutie in Indonesi.~ een middel 1.$ 
om het internationaal imperialisme te be.strijcl.en'; zij .is een onder-
deel· van, de wereldrevolutie-." . · · . . · 

Paar men in dit pro·gramma te maken heeft met Stalinisme 
is het. duidelijk~ Q.at qe strijd ·wordt ~10orgeste~d al,s een "dem6.èra• 
tisclleff • ~et een eff,en gez,icht wordt in dit programma dan· ook ver- ·. 
~ondigd, dat het· socialisme niet door een kleine groep aan·een grote 
-;roep gebraqht k_·an. w:oi'den._, .,dat het á.lleen verwea .. enliJkt .k. a.n ;Wor-de.nt 
.vanneer de meerderhe-id van he:!! volk dat wenst, zodat _ • ~.•:• •, het ·socl.a• 
lisme 1nderd~ad. o-emocrati.sch· iS.. Uiteraard, dient men, irist~4e van . · . 
socialisme·. communisme te. lezen. En dan hoort m~n $t'àlJ.ri·,s:I>r,e~en.-

.. M~t dit al is dus·:het doel. ~ge.geven:. de. merQ._è~~g~' 
:.}m t~ zetten in een strijd. op. i~ternat'ionaal ntv~áu•; àll~~fl~~~e :~~~: 
.1alve van, de commUhistische 'f,l.t:rijd om de wer.eldhege~l\4:.e'.-, l?f~yd~!~)-' 
we ~agen bet ':reeds, iS in _ä.ll.erVOOl'l;l.aamste. ,Op~i~hten, Völltöli:teft:b~~- · ,' 
r-eikt. Merdeka ligt vo:prom~n Ïq'lóé;lt:,~o~t 1.·~1 ,&ehr~euw•!u~:mi..Sl~l~~.J,t~: 
ren dat WQórd, ook nog z.o hard .. o~ . .S~~i~8~ ll'o~~~~ .. . . ,-. ~''i _ , · ·. ; · . : , 

/~;, ~- ·_, -~ ... L. ·~~- . --~ .. -1.~':'-.'.:_._!\-_ ,·-h,,- --; ___ :. :-~..ii.::.;_ ;~ ... ,,t __ : ·r:r:~> ... i.ûJ.\·.: .. i·.-:,'!'-~~r~::::.1:~r:b&s;w . .t<::r:.' · *\kJ~·;_·:: 
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Om het doel te bereiken volgden Ali.min._·en ·conl}orw)l ;d.e:. , - ;;. 
moeilijke we!S van ~et opportur;:tsme. Mqeil,ijk; ·o~d~"f;, .e'Ji' :!of~-,~-.~~ê-~~-:?j.;j;{:. 
stap gevaar bestaa·c~ dat het aoel doorzien zal worden~ Zo werd-·'i'rc!.n · 
de aan;ran~ af gebr·i:ll~ g~rrtELakt van de 1qo%. rog:)rG.ek.a•kreet#} f.~lJ.e PJ'O·~ 
pagand~stlsche act~vlte1t der communisten voerde deze leuze 1to-p(!!!n~ .. 
lijkn in haa:;.~ schi:J.d4! ,van .den a.anv~g af verkeerden dari. ook dè na~ · · 
tional:tst,isehe Ind.óm:~si~i'S îri ëfe waan,· dat deze cotrunu:niste-ri: hün . 
str'!.jd streden en ·hmi. d~leinden hadden. Welk een misrekening!>·. · · r 

. Een ander punt 1 waarop Alimin en zijn getr-ouwen bli~kgava,n; 
van een grote vooruitziendheid en wijsheid, .·was h~t in acht nemen 'V911 .. 
11 adem:pauzes" ~ zoäls zij het plegen. te hos men<> · De woordvo-e;t"ders.·der · 
Repv.bliel~:, d1e reeds voor het communisme· gewonnen war~m, vo;Lg9EJJ..<ié~. · •. , 
richtlijn· 'b.tjlfoorbéeld" bij het· ''aah\taarden -<;ler. ·Lingga:djáti-ovB;rr~.en*l 
koms-t11 " Telkens weel:' l<1.8ten ~ij 'blijken dat zij Linggadjati .als.,e~ti ' 
nöcidzakelijk ln111aa.d bescD.ouwdeii·t- een _:tactische manoeu~n·~·- :Lp .·-Q.s :y$r·~;t<?" 
t:agen het ka pi taal, waarvan Engeland, Amerika en Nederland als 'ti~ '"·<J 
symbole:p. beschomid -wordene Precies dus als in· de Ja_panse dagen· tt>e'ri,.' .,.~ 
vers•ch:i.ll.ende 11 leidersn de leuS :. ttAmerika. kita setrika 1 etc•.-' .. L··~t ... ··;··;,. 
hieyen(/ Zij bleef ongawijzigà. De · n:aintang Merah11 gaf er Q.e ·. bt'llt<:l.a:t~e, .... 
uit.i;.'lg àan., zeggend: t'L.tnggadjati wordt aanvaard met het öogt·O~:.d~+"·•~,,: 
consolidatie \tande republiek eh a.ls eerste stap in de richti~-~if'. 
een sc..cialistisch=proletar:tsche revolutieo lndonesi~ hee;r:t tha~~~~"'l;--· 
adem:pRUZe .nodig om weer op k'l'ach'ten te l{,omen voor d-e V!?rdere: stri{til.,ii 
Alimi.n was ook verre \ran eènkennig op dit punt~ Te Cheribow ~-~J;;'.:fa+~ · .· 
in die -dagèn: 11 Q.e. Q verwerping van: de basisovereenkomst · zqü pè:Q:.'l:'.-!~k~· 
zel:f'moord betekeneno .Eem 'adempauze betekent geen stilzi.ttenlii'<tioez~èF .. 
het ooJ:: .n?g om.mo~elijk is de buitenlandse e~gep.domrne:n, aan t~·;,tas_t.~~~ .· 
nog bllJf'G het m:t.df:.el. be3taäp. om ze ~e- onteJ..:genen ter: a.lge-men~.i)·putte:n 

· Het opportUtllsme en aanpass1ngsvermogen bliJkt ook 'l.ll.t 'h.et, . 
voorlopig .niet deèlenemen aan de regering door de P .. K .. I, .• Weer V(a.s · : ... 

. het del'tBintang, liiferah11 die· dG zaak het scherp.st stelde: "Ilidones~·· 
heeft ~en strategisch belan·g:ri.,ike ligging~ Het staat onder bed~eigtng · 
van de kanonnen der· grote kapHa.listische landep Amerika ep. Eng€'lafl.dl') 
Goèu, deze landen gaa..'î ni~t accoord met de Nederlandse overheer!'t::f:.nih · 
doch ·z;i_j hebben ook niet i;erug van de. cellenbouw van Moskou en,~q.e·_ ... ·· 
comfuunistE)n., Daarom- zou deelnemen van de P.K.I. aan de regering·;mtet: 
tactisch zij·n~to~~. onder de ministers zijn d'erhalve geen P,.K,;,I~~l~fl~.p.H 
Het citaat is van 1 November 1946,.. - . · -·· ''·. ;·- '· 

. Dat werd~ zoa.J.s men weet, later anders~Het is alsof 'mert<~11 .. : 
1947 meenrie het masker vrijwel geheel te kmmen laten va.lle·n. Irl;·"~E}~ 
zëér .links ~eo:ri~nteerde kabi!1et Sjarifoeddin :r;amen o?k collD'ilU!;l:iS~~~ll :
zi ttJ.ngcá }het slecht; nzuive:r· 11 re:publikeinse 1nstell1ngen begav.~~·:--.:' 
zich op het pad· der ä::..recte propag-anda, ook de "republikeinse".' · :1:-'\ '' 
leiders zelven lieten r..alll-'leJ.ijks een gelegenheid voorbijgaan om -rl~ ·i 
lof vun de Rï.<ssische heUstemt te verkondigenG Hierin deed Soekarh~t; 
stellig niet onder voor Mohc; Hatta,. Alle bladen brachten ei taten .·-.: l 
uit .hun red~voerj~nge:n-; als oOk uit die van andere groten ·in den 'd: · 

lande~ die· als om str~jd Moskou aanriepen, als het centrum· ~:ä'-: :if: .· .. 
waaru:l't; alle heil einaneerde:o · · : : •. ' < '"' : 

. H2t 'is in dit; ve.rbmld opmerkenswaa:::·d 9 dat de verw1:jte(f"'1·,.·: .· 

welke de rept;.bli~k troffen op het stuk van commt.~istisch~·;ins~~);;11;;1,ff$~~ 
en prot'\aganda, n:r.mrner ontkend werden? doch slach·Gs een zwak V?:J:!~e.l"'· 
g~h.oo~d w?rd: men w.i·lde Ame~~·ika tegen de. republiel: ~-~1. het h:W.tf~·?.d:~~-er\1 
SJ8:hr1r glng te WashL1.gton 1n een per~,.conferent:t.e (J.6. SeptoJ1á l. · .. · 
zeJ.fs zo ver 'om het Indonesische com."'fmüsme ïn de Sef.loetien --te Scbt11i..4o·: 
'iren a.n;n de "<>u n'IH. Neder ],anders: nwa~rè ~ar?jono, de vooNd tt-er ··V:i:tn. ' 
de P.K.I6 was gedurende de oorlog kap~~ote1n l.n het Neder.lands_e l~g ,. ·.\; 
in ,ê_1;.str·ali~ e~ Daroesman 11 de co~unistische mini stel' ·is. g~~~dW · 
op de Neè.er.l,anase Best11ursschoo1•r" · . . , • '· ·• ~"-

Zié verder' bl~ 
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Dezerzijds moge hierbij nog even R.angetekend zijn dat Sardjorio 
en Dar·oer:-me.n~ o·Fer w:î.e 8Jeh.rir sprak? :respectieve.Îijk aJ.,.geme9n 
voorz,ittel• ·.var-! het d.&geli~ks bestuur· van àe P .K. I~ en lid va...--1. het 
Poli tbt'tr'o zi jll,~ · . 

· De ~J}IE'r,lijY.he:td wa.a.r!1ee i~. en door de republiek propn.gandà 
gemaakt word':.; -~~oor het cc:o:ffil.Jl1iSmG 7 ·scheen wat ·te mlnderen sedert. 
ti;jdens l~e poJ:J..-a ... mele actie zo o!rtstelle:r:.d ve-el m,g,to:d.aaJ.. a-ru1 het 
liebt lr-wam. Doel:. d5.t wa:1 slechts schijn~ !n:me~s nog pas vier maanden 
gelt;~e~ ~?:t?-~ presj_dent Soekarno §.;~~:J.:~L~ (thansin Praag) ai' naar _:·~"; 
da r.('CSteJ.l.jke·· sta:i:en. van }fu~e:::.pa en.. Scv-J~~t li~l.sla.ndrl om alde.ar op téc 
treden o.1s •ïol1..·ad!.g gevolmachtigde van de re·;mbliek om in volle . - ' 
v·r:i,jheiG. te onUer·handelen namens deze rept:bllek .. ..Alimin had bedá.n~t 
voord~ eer~~~~~oo~ 

Thans nog enige woor~en over een der grootste overwinningen 
van Alimin en de zijnen~ e.e omvorming van vakverenigir-.gen in zuiver 
conmnmist::lsche strijd, àoch vooral verniel:tngsorga:niS-9-ties., ijet kwa.ln 
el' t'l.aarbij ui teraar.·d op aan om tfe CC'tmD1inistische instelling zorgvuldig · 
te :erbergen onder de geme..kkelijk omgeslagen ma.'1.tel van extreem natfo ... 
na1J.sme::: .. 

De 5de October 1945 verbo.nden zich de voor de oorlog reeds· 
bestaande vakorgani::;aties in een /E:de:ratie gonaarod Barisan Boeroèh.~. 
Indonesia (B.,B.-Ia) 1 die echter al Epoedig bezweek voor de communis-ti ... 
sch'è.d:ruk en dan ook al spoedig omgebogen werd tot de Partai·Boeroeh 
Ind0nesie (P.?B~~: Ie) 9 een. Z1L"t.VGr revr.:JJ:u.t1onairè arbeidersbev-:eging., In de 
verwa:rring na de11 staA.~'"'gl'eep va.n Soeka.rno viel deze weer uiteen eri de 
voornaamste expon.ent WO:i.'d toen de GS\r'B~ d.e Ga.boerigan Serikat Boer-oeh . · 
Ver-Gika..lo . Op de GSVB ... bijeerJmmst in October-Lontmoetten elkaar •--ook· L'J.94 
op id.:;ologisch terrein ......., de beide tegensta.nJ.e:;.:ós. v--an later: Alimin 'en . 

· Soekarno~ De eerste sp1•ak beheerst en .met ka1me zekerheid, de laatS;te 
verward~ onlogisch en pralend'"' JL"Lim:tn stelde voor om het vroo.rd arbeider 
te vervángé:n, door werker (boe:-·oeh - pek-"ór·djah), ·omdat er thans· slechts ' 
werkers zijn51 die 11 collectief de staat en zijn regering in stand houden!' 
Rij, zei_~· dat ttîn Indonesie'1 geen tegenstelliiig meer bestaat tussen _ 
arb'eic1· e.h kapitaal!! omda~ de bedrijven aan den staat behoren'!, waarbij · 
hij äe VElrhV'üdingen ln Rusland ten voorbeeld steldeQ De president ht+d . 
het over tieGn nieuw democratisch stelsel? dat in E·ur-opa nog nooit. -
be'ci;aan heeft (liJ,~~ "u en hi,1 zei~ dat ttcte parlementaire democratie geen· 
:rechtva.c.r·digo en welvarende m3atschappij in het leven kan roe.pen" f 
en ndat onze demo:.rn.'cie em sociale clemocratie moet zijn, niet slechts 
een p;_•llt ieke $ een ö.emoc:eatiG op alle te;reinen~,. •••• waardoor· ei- geen 
plaat;s meer z.ou zijn voor onde:rdru4king? exploitatie et1 armoede 11 • • · 

(Vel~Slag nE.3l{Jat'1 J B&.tavis.) . . . 

De volgEmde ochtend "Nerd. in besloten vergaclering een rss.Ölutie 
aangeno:::1en~ inhoud·::mä de stichting op korte termijn van een valç... · ·· 
cent.raJ.e." Dl.t werd de nachsi·!i, die de· 29ste November 19'+6 tot stanq. · 
kwam~ In het voorlopige bestuur na':":1en onverwijld plaats .de GS\lB"'!'leiders 
Se:tJadjit'1 Soerjono, lls:::-aroeà;i.n, S.,K 111 TrJ.moert1. en Oei Gee Hwató De . 
afdeling Defensie zou s;>oodig volgen., Het actie":'programma vermeldde · 
o'.im~ !fóe~1 f~,~my(; tege-n hen kapitaJ.tsme en im:peri&l:isme" en neontact 
opnemen met ëie buitenlandse ~ar·beidm':so:oganisa ties 11 • IVIet sterke doelyo 
be:vmsthoid en bij:::;ondera s·~;:_ce·8sPen op het terrein dor buitenla.nê..se 

. oo.i:lt.act8n ging deze Sc~ d sedert op haar doel af';:, 

(Zie verder blz., 4) 
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He-t' l.ed:enae.ntal bedraagt (volgens Hardjonqt. op· cr~va ~n ·sma,t!;ra. ~u.':tJn .. 
lf),OOÖ 4.0()Ö~ waarvan 8')0;..00.0 .Qnder.nem;l.n~särb_eide~s ,:~.tit-. tg,:taal· 2.9· -~ !• .. · · 
bedl:'1jfäorgan1saties. In 1939· te.:;t.den de va,&organisàtie,s :in ,Nf'!:• ·~ .. · 
D.C~OOO leden, hetgeen er::op, wijst dat men hier· n:te't ·te îÎlàken. heeft 
gshad met. eer:t normale· ontwikkeling,,· al moge er dan entge stbnulans 
zijn uitgegaan van de propagan.d(l. 'onder de Japanse pel:?:i,ode· "' het is 
ongetwij.f'e~d voornarfl.elijk de krach,tige própagarlda gew,eeat die ,van de 
cowmuniStische- ce:.1en in de desa"< s.' uitging die de.ze uitbreiding 'heeft 
teweeggebracht., . . • .. . . . .. . ·. . 

Over igenp ~ Z(•:}lS reeds even aangeduid, de opzet had niets te 
mr~ken ··:-JGt h'3t vG:ri&ngen hèt lot vah den ~'·beider te verbeteren;. . · 
Dergelijk. v.;;rlanger. blijkt ook al heel wdnig aa.tpvezig bij de republi· 
keinsf.l :rege;'lr;g of - derepubllkeinse werkgeverl · Neen, deze. Sobsi 
beoogt fle:n hoger, doel& de. vG:r:qietiglng van het kap:: ':.alis:rae~ Ijlings 
weró.e:::1 d.e.n o-ok de dc~hterorganise.ties Sa,rboepri er~ Se.rekat Boeroeh 
PekeboA:rJ,a.."l RepoeblHç lndonesia (bond vun ondernemlngsor-b~iders) ap ... 
gericht, om· deze in de "defensie~· in tf;} schukelen: zij werden dóor de 
TNI, hot nationale leger, off'icl~el aangewezen tot het verri.chten van 
de vernielingen, die gecamoui'leerd werQ.en ah 11 verschroeide aarde" 
en mfl.{J.tregel tegen den livi,iancl 11 o In deze O'eide organisaties zijn n:te 
mihder· dan 850.000 man (zie boven) opgenomen, hetgeen reeds vrijst op 
het overwegend belang; dat Allmln c"s. er mee verbönd.en ·achtte:q.o) 

~ o·:erigGne komen onder deze 050..,000 vern:i-eler.s ongetydjfeld eengroot 
ao.nt'al 'gepreste desa-bewoners voor en 'w,ellicht de·els ook de n:tet 
of:fi0ieel in het nationale leger opgenJ:raen Lasjkar .. R8.kjat •. Be":lalve 
dr·e~ Maroeto Daroe sman omvatte h~t bestuur van de Sarboepr i de leden 
Goerdian, ,Armainp:redja~ Nasoeko eh Soeperio, allen behorend tot de· 
grc"ep vertr,oUWtJUSmannen van Aliinin-. Du Sarboepr.~., aari welker 
communisti~cho instelling dan o.J\: nj,et getwijfeld behoeft te worden1 
streefde voorts naar het behee't' van alle ohdernemingen door de repuo .. 
bliek en een poaitie als enig vertegenwoordigster van de ondernemings
àrbeiders, waarbij zij Oük het recht van mede~eggenschap over het 
beheer vs.n de ondernél11ü,gen opeidt:e en verkrE'ogi> 
, Op deze wijze k:t'eeg de Ind.bnesische "vakbeweging" een ·..1;tterst 
belangrijke positie, die zelfs 'meebracht dat op den duur de republi .. 
kelnge regering nnuwr.;l:tjks é~n, • )s_lls3ine; neemt zondsr de vak:)rganlw 
sa+-.ies daarin t'3 kennen. Veelzeggend is in G.i t verband ook wee:t' heb 
inc~;t~:1en va.n een lijvig memora,p.rlum.met 0 eiaen11 ' doOI' de Sollsi aan de 
rAr;,tib).ikeinse r1elecatie te L:nlbe:rang op :'J.on 26sten April jol..,., dus 
t1~d'3üS d.e besprekingen, onder het oog de · CGD~ . . . . . . ) 

VIE s.::q~OEID KAP IT ,'\IJ.., .., ___ ... ____ ... ..._. __ ~·?-··--
,. . . ·. l 

: !Tadat do republikeinse regering opdracht·· gegeven had tot het 
vernielen vnn onrl.E;rr.emingen, bedrJ.jvenp fabrie·ken etc.,. voerde de 
2·C'bs1 (SI,'ir·ooepri) è.:sze üit~ En zo verdwaasd .:.. en langzaam màar zeker 
gewo:1r..en 'voor den cc·Jnll11Jr.ist1::;chen str:i.jd tegen het ka~al• ~waren 
dE.: republikeinoe bladen, ria~ z15 met wellus:t LlOlding maaktei'l. van den 
om.~.ran(j' tln der.. aard d.ezer verniel.~enl> Warbij realiseerden zir:h de 
schrijvers 'twee d·'ingcn klae.::.:·blijkel~:i.jk· n:ie t, primo;. dut zij tot. 
wi.lloze werktl:l igen van Moskou gepromOvefJrd v:aren en secundo, dat zij 
-Jï~.~c"l.ten 0VAl' .9e slagen,. cU.e . ook aan eJ,:gen land en volk op deze vod. jze 
v;cr'e!'l' toégebrt;.óhto Gedwee schreven ztj wëdePom dat de schuld laC 
b:i.j de, ot~• ~ ".. Nederlr,rtd8r :3 ·çlao:::> -wier .toedoen 'dG wereJ.d hoogno~ice 
pr'C'duc'i!en '.verden ön thouden :; ~ · · . . 

3n het bestuur van de Sobsi tekende r:le·n.weg aft ·11 ., ...... ~· •• , •• 

voorwaarde voor vr·ede in Indoner,.;Jj is het vo':r.ë.er stelselmatig toe
pr.seen ve.n soüotnge, st!lking>- v, .. :.'scbroèide ae.rde-~pqli.tiek en opsta.n ... 
dEin in de bez6tt;E.; gebieden"" (Verklaring van Snl.lsi ... best.um· cp 
4 .Augustus 194-n~ OCJk de Sarboepri. gaf een richtlijn: li 0 .. <<H> ..... er 
zullen geen :rr.e.atregelen g::Jt:roffen kunnen worden in, ·het l;Jelang van 
Engel8l1.d., ,AmGr:!.Xal' 'Frankrijk: Bel[ji~,. .China., r;uitsland~ J&pan e"l 
a.ncle:r:>e !:).atlAs dla hier V'l'oeger ondernemingen of faorioken haddenU" 
G,ing :d.~. t. togen do H • ., N ~ • .,Neder landers? · 

z le b 1 ad:. 5.:. • • • " • • 
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Er behoeft hier niet op gewezen te worden, dat de republikeinse 
regering deze centl;'ale org.'J.rlisaties financieel steunt .en dat z~j 
officieel door die regeri:r;1g &ungewezon werden om de vernielingen uit 
te voerenG Het is beker.d.. El." kan echter niet genoeg g-ewezen worden 
op de bijzondere schrandèrheid, welke door de groep-Al.imin aan 'den \ 
do.g gelegd werd en word.t om de mussa door het lokmiddel der nat:ipnale 
.ge voolens te v11ir.nen voor den s tri jd tègen tthet kap i taal11 ~ Met de 
arbeidersorganisaties heeft de connnu.nistische gPoep in Indones18. 
een moesterliJk spel gespeeldo ·. 

Wel dient hier nog even gePelevoerd te worden, dat - hoe- zou 
het anders kunnen? - een zeer groot deel der bevolking zich verzett·e 
tegen de zinr.eloze verwoesting~ al was het niet omdat zij doorzag 
voor welk spel zij misbruikt werd. Tegen dit dee;L der bevolking 
echter werden,_ naar me.n zich herinnert, afdoende maatregelen ·genomen,. 
Oo ao door do VDivisie Siliwan'gi" én Via de gruwelijkste bedreig,ingen 
door Soetomc Cos., · · 

Ook is het hier de plaat_$ om nog eens .t~ wijzen op het in stil te 
gedrar;on lot der Indonesiers -zelye:n:, over wie door deze vernielingen 
en niet minder door de terreur 1 nameloos grote ellende gebracht iso 
Deze ongetelde honderd duizenden hebben echter geen enkele instantie 
tot wie zij zich met protesten kunnen wenden., zoals bijvoorbeeld 
wel het geval was met de· Chinezen, die v:l.a hÛn verenigingen, consuls, 
etct huri beklag 'kondr 1 doen" Maar ook niet meer dan beli:lag en,, · 
tevergeefs b8klag .... ,... . . . · ' .· 

Doch nog een.s, warmeer op 21 A,ugustus 1947 premier Amir: ·. · 
Sjarifoeddin uitr•oopt~ n ••••••• ver·niel daarom alles wat de vijand. 
ván nut km Z'ijnL ;t - dan heeft dit evenmin als alle andere· gepleegde 
vernielingenL;!-e ts te maken mE:t_ "nationalisme, rlooh dan is dit zuiver 
een propagandakr'ee t, die door l'itoskou werd voor geschreven, door 
A. limin doorgegeven en door ... V".lir trouw aangeheven. Voor als na en 
steeds duidelijker wordt hot nationalisme gebruikt. en misbruikt v:oor 
de doeleinden van Moskouo · " 

:..L.!n wezen 

Na de zeer gE:~slB.agde opzot en uitvoering vah het str'ijO-mi'ddel: 
vernieticing van kapitaal~ kwam de poli tiE-ka · MerkwaaPdige volgo~de 1 
die wel semuidt welk eel1 gew:ic..ht gehecht werd a&n het primaire doel,_, 
den strijd tegen het kapite.al1 Nauwelijks w11r_en de alles omvattende 
Val{orgaxlise.ties Soboi, Snrboepri e.tc gevormd, of reeds werd met alle 
kracht het tweede duel van de taak ter hand genomen: de cormnu.nistisc~, 
a,ct:Iviteit en !i)ropagc..nda richtte zich op de verwerkelijking van een 
politiékepool vim lin.ks goorionteerde groepen met als welkome. toe .. 
voeging allerlei kleinere elementen, die -zich tO"gen Lingr;adjati 
hadden ve:t'klaard, zpals de bekende benteng..-verenigingen met locaal 
karaLter en dergelijke. . . . 

Men ziet het ook in deze z~~_:ç 0 Sajap Kiri waren die groepen . 
wellwm, die onder de poll tieke leuze van 100% merdeka de bewijzen. 
vanttge.schikthoid" haddon r,eleverd on de revolutie t,e dienen. . 
Daarbij. behoeft nu niemand zich meer te verwonderen, dat de P ~K.l•, 
Ling~adj atl aanvaarc' had~ dat was slechts voor de leus, bij wijze 
van 1·adempauze 11 in G..m strijd oi1 de wereldoverheer$ing- door het· 
proletariautQ Ook hier werd dus strak vastgehouden aan het oppor
tunistisch programma: coneen tratie van mipderheidsgro:eper ingen om 
een meerderheid 'te verkrijgen, waarin da:h de comnrunisten de ;Leiding 
hefuen.. Het spel is ook in Europa geenszins onbekend,. - . 

De SnJap Kiri - thans echt Stalinistisch· alweer omgedoopt in· 
Front Demokr·asie Repoeblik 1 of kortweg I<,.D.,R., letters die ip. de " 
v·.s.., een andere beteleenis hebben~ - de Sajap Kiri omvatte weldra 
beha1v'e de PIU ook de Fesindo (de aan de Partal Socialis verbonden 
Pemoeda Sosialis Indonesia),. deze partij zelf en alle bij de. Sobsi 
aengesloten vakverenigingen1. alsptede de reeds genoemde anti
Linggadjati-groepen, voor wie 3 z·e tels naast de 5 reeds·· doqr he~ 
bestuur oezette waren gereserveerd,. Is het wonder dat sedert; dièn 
de· Pesindo gaa,.."'ld~weg weer communistische -al lUl':' es ging vertonen? 
Verbaast men er zich o'.Ter dat· de doelste'l,ling van de 'l'SI allengs 

·naderde tot wat de communisten zich voor ogen gesteld hebq~n,7 
Het'' . .· . ....,__ 

--~· ': :.:'.i.'f;, i' ,._ ··' 
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E"et m.anife.at Va!lde· Saj&p Kiri stelt wederom zeel' duidelijk de 
Sov jet..:.un.ie. als. voorbeeld tot navolging. Verder w.ord.t el~ in verklaaré 
dat Lingg·adjati alleen wyrd ~tlgenomen· '*ten nutte van dé. verwezen ... 
lijking.·:v.aif de. ,idealen van het soe:ialisme en de dem'Ocratie 11 ' holle 
woorden; die·; desniette:tnih: een diepe betekenis hebben ... Tensl.<;>tte wordt 

. er de nadr·qk .:in gelegd op de nood.Zal{elijkheid om het republikeinse 
lege!" "d~rnocr.atisch en anti":"imperialistischlt op te voeden en. zeer 
tekenençl 'piJn de woorden; . · · · 

.. u.EE:}rl, belaitgrijke. f'actor is •••• • het bestaan ener partij, die 
leiding. ge.l3ft·· àan de revolutie ert die niet beangst ls het imper iulism<. 
t . b ....... i "d p . . e . es~; J .. en.; . . . . . . .· . 

. ·.Ook hQ.t manifest van cle Sajap Kir ;1. voor de "nationale defensie 
en den 6p1;:>ouw1' iS': tekenend voor het extreem linkse kilrakter van dit 
lichaain'~ · Wat·Q.:e j1iîste; de eigenlijke houding is '-' .. :n deze Sajap Kiri, 
de huidige .Fba, dat blijkt ook .uit D,N, Aidit' s woorden op de Sajap 
Kiri-®nfe'r.ent,.,ie van 18 tot 20 APril '47, waar dit lid van het centrun 
comi te' van !J,e PKI ook een tip"je van den slui8r oplichtte ten aanzien 
v8.n de. interne meriiric omtrent de politieke in3telling. des volkss 
11 .,._".-~ ... de ~aJap Kiri stvee'ft een revolutionndre theorie n·a, in 
tegenstèlli:hg,met het volk, dut slechts instinctief handelt, ..... 
De JUtsta houding va.n de Sajap Kiri zul eerst door het volk begrepen 
worde.n#~ wan,~eer het revplutionna:lre proces een hoger phase zal bereikt 
hebbe~.o.•. De.~·sajap K:t.ri moet word.en geleid door de strategie en de 
taètiek van.· d$ri revolution.nuiren strijd u o ( "Bintang Merah" 1 l·Mei '4 7) 

., Hoezee:I> d'e Sa'jap Kir i werktuig· geworden Wfl.S van de· P.KI blijkt 
wel<'t;t.i't e<;m: pf)l!lfle t,uitgegeven door het centraal comi te vo;n de PKI.r 
waariJ;,n o~.; gezegd wor•d.t è.at 11 als gevolg van de houding van de Suj ap 
Kit:l. liet g~lukt ·is he~ kabinet ::;jahrir te doen vervangen door het 
ka~.iii5lt,· ,Amll- $Jarifoedclin 1 zpdat thans een re.solute leiding der 
rey~:>l"i:i'He:g'e:yormd is, welke zowel naar bui ten· als na,ar binnen der.wcra
ti.áëh is.(L)'11 • En daarom "moet thans de PKI ook haar plicht doen en •• 
deeÎri<3mèn a.an de Unatlonaleli "regering". Een merkwaardige verkl~ ing, 
dit,pàlnflet_., Hoe., ook de.:PKI.thans·zi.ch via de republikeinse regering 
d'irëct gaat bez ic;hoU.den. met de internationale poli tiek1 blijkt uit · 
de volgende .zinsnede~ · · 

"De •po'S:ftie va.n de PK! in het nieuwe kabinet heeft ook een 
belan@:' ijke; inte'rnationale beteken.is. Daardoor. klmne~ revolutionnail't 
kruchëen wot'dt'ln .àangetrp~ken ~ri gesteund~ kan de na tionule revolutie 
verstuvigd worden Eln ku~men steun en SYJ'Y'P ,thie verworven word~n van 
progrèss ie:ve groepen ot) de gehele wereld11 • 

~JN ER TÈGElllm ACHTEN? , 
~ ~· 

.1 _ Men\noet bij' de verras.sond ~róte resultaten van Alimin' s ' 
?Ptretlen:'en.'~:t,a_succes bij het inpalmen11 van de.r:epubliek Indanesil:!. 
lnçlQIChtig ZIJnl "t>ei>'aalde voorwaarden, welke ongetwiJfeld tot dit succe 
hebp~n. pijgedrageno · In de eerste plaats, he·i werd reeds in een vorig 
artikel uiteengezet., doorliep ;deze leider een langdurig the-oretische 
en practfsche scholing, doch daarnaast zou hij stellig minder bereikt 
hebben" wanneer men niet algemeen tegen hem opzag als een integer 
'';an te: m:iddeh van een· .zeer corrupt milieu, hem daarom eE;tri stille· ditep· 
·1ererh1:g toe'P.raagt1 waarbij nop; komt dat hij cerebraal gemakkelijk 
primu[( :fnter' par es is Q . Allmin-bezit een zeer scherpe intelligentie, 
WR.armee hij nooit pronkt. Zich zelf bèscheiden op den achtergrond 
houq.end, weet hij zijn zin d0or te zetten, zonder dat het de mensen 
om hem. ;been .uitzonderlijk opvalt, dat zij aan zijn. leiband lopen. 

De enigl' 1JITI'3Zenlijke tegens and,; dÏe het COr:ununistisch streven 
heeft .opgeroepen 1-::or~t van den kant der Masjoemi,. · 

J!!A§l.Q.~_Q_EE.N · TEGtiTWICHT 
' ) 

. ii~are deze Masjoemi e.en kr·achtige politieke eenhe~d gèweë.st$ dan 
zo'\..1 .ziJ met b.aa:r enermen omvang als pa,rtij een .sterk tegenspeler van 
,Alimin ge·~wrden zijl1. De werkelijkheid echte;ro ia., dat de· Masjoemi 
eon gebouw op drijfzend is,· een verward en innerlijk. tegens'ba'ijdir, 
cönglo:!'!leraat van gezindheden en overtuigingen• Confess1one.lè ~al.amio 
tische gro~peringen van zeer .ui teenloper:.de richtin{c zl, jn er in 

Uverenigd11 ; 
:,,/ . i• 
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11verenigd11 , .h.etgeen uiteraar·d ni.et wegneemt dat het de Masjoemi. Was 
wier leiders als vrij\. el enigen in. de republiek het gevaar van 
.Alirtlint s wassenden in\.loed zagen en pogingen deden om het communistisqf. 
tij te kereno 

Daarbij echter had de Masjoemi geen succes. We kunen hier niet 
alle phasen nae;aan van den zwakken strijd_, welke de Masjoemi tegen 
het comirrunisme voerde, we vol·staan met te zeggen dat de nadruk moet 
lig(jen op het. "zwa..l(n. Hbt spreekt van zelf, _dat de partij E?n dan 
vooral de meer behoudende· groepen de VI·ees koesterden, dat behalve . . 
haar toekomstige invloed in de l'égering, ook haar gezag onder eén deel 
der Mol1a;mmedaanse orthodoxe kringen zou moeten slinken, nog gezwegen 
van het gevaal~ dat het geloof ze~f liep, wanneer de corrnnunisten hun 
ui te indelijk doel hereiken zouden, namelijk de regering vormen. De 
Masjoemi stelde dan cok bepaalde eisen· met betrekking tot het zitting 
nemen in het kabinet Sjar>ifoeddino Van inwilliging was echter· geen 
. sprake, integendeel a den 27sten Augustus vorig jaar werden in het 
Djokja'se een aantal-Islamitische leiders gearresteerd, omdat zijhet 
gewaagd hadden Islamieten te ver·bieden deel te nemen aan den strijd. 
tegen de Nederlander·s • . Daarnaast werden andare dergelijkemachts
maatregel·en genomen, .die kennolijk bedoeld waren om de Masjoemi ••• ~·. 
haar plaats te leren., ·. · .<' · 

En bet zal geen ver~10ndering wekken, wánneer de connnuni.stische 
propaganda. onder Uontevr'eden gl'Oepen\1 Mobam:nedanen op den duur . . 
verderen voortgang hebben z alo Ten einde juist op het stuk der religiE 
geEn sanstoot te geven- en orthodoxe kringen Voor zich te. WÎ!nnen_, , . 
werd op last van AlimL'1 een soort campagne geopend, waa.rbij een m,atige 
verzoenende toon werd aan;:;e slagen tegenover de godsdiensten in he·t 
algemeen en het Mohammedanisme in het bijzonder. 1.1erkwaardig is het· 
te zien hoe ·jeze. campagne UsaMenviel" met een Vl'ijwol eensluidende· 
campagne, die door Mo eau-radio werd gevoerd en die eveneens ten doel 
had den Isla:m zo niet te winnon 1 dan toch in het gevlei :te komen• 
Daarbij vergat Moskou ook de ·republiek niet •. Hondgeroepen werd een:· 
verklaring van den Moefti Ishan Bela Khan, den president van den 
Kerkeraad der Mohammedanen in Centraal ,Azi~ en Kazakhstan, die zeide 
dat de "kap i tal i;:~ tische landen· 70 millioen ( Indone siers) het r:echt · 
weigeren om hun eigón leven te leven, de Mohammedan~n van· de .$ov'jet ... 
socialistische republiekën .besluiten te protesteren enz enzo" 

De voosheid van dergelijke schaamteloze propaganda wordt onge• · 
twijfelcl doorzien door r:1ensen als de IV!asjoeml-leiders dr. Soekiman 
en .Anwar .XjokPo, doch wat kunnen zij doen·? En - Wat werd gedaan om 
hen te-steunen.- .. ~ •• ? · 

N-een 1 de enige in de republiek aanwezige tegenkracht, die op 
politieke en religieuze gronden paal en perk had kunnen stellen. aan. de 

. cow.munistische woel<erine; 1 heeft niet die eenheid en concordantie, welke 
minstens nodig geweest waren om .zulk ëcn knap· en disciplinair geleide 
infiltratie te voor-komen en· te keren. ·De Masjoemi bezat~" de innerlijke 
voorwaarden daertoe niet+) •·~·) · · 

' • ~o;~· 

+) Den 23sten .A;,r il j .1. verklaJlrde de minister van Bui tEmlandse Z;aker. 
in do Tweede· K[ll'ller (naar aanleiding van vragen gebaseerd op de 

gep;evens in het betr-effend artikel '_vary-~ns vorig nummer) 1 O.at, Uw_j.l he~ 
cor.rrnun:i.lime in Indonesi~ verdwijnen, .het _volk deze kanker dient uit te · 
snijden 11 

•• Hoe Z•En zich dit p:r'-oces precies denkt;, vermogen wij ons niE 
voor te stellen. Erl de aandachtige lezer van ons artikel zal er oolt 
moe inzltten~ •• ~...... . · .. .. · . 

De opmerlcil"lg vari don mL"lister, dat "hot cornr;nmisme (hier) niet. 
culminoert 11 willen wi.' gaarne op rekening t;~tellen va:n onvolledige 
informatie t'P dit pcrrn:. ~ Redo Ronde 'I' af-el 

Typ,~ G~1.J"L. 
·Co:lH Gë · ~ Batavia, lt Mei 194$ 

-:· 
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. : ··)Ir· . . ·~·-· -~ 

~l~ HET COMMUNISME DER !Ul!PUBLIEK : L,som~~ist~~~~ rt. I 
. Wo dienen tot goed begrip een eind in de. jongst~ geschiede• -

nrs terug te gaari en ons verplaatst te denken in de járen, ·dat een 
Rr:.ssisch ond8rdann me·~ een respectabelei!taat van dienst in Tsjoeng ... 
k:Lng het gunstige mom8nt afwacht omnaar Java te gaan, teneinde 
dadelijk na de verwachte overgave van .japa.n zich met al.zijn ijver, 
al zijn ku:1ue, ervaring en geslepenheid op te werpen als voorvechter 
in Indonesië van het grote plan: de wereldverovering voor MoskoUlf< 

. . Deze myst~rieuze' figuur, die q&n de Leninui.dversiteit te 
Meskou zijn ople,iding kree.g" knoopte daar hechte politi~ke banden 
aa....'1 met Har:rjr Pollit (lèide~. del,' èt(l1l)Ilun:is~~:sche partij In. Engeland}, 
L.o Sharlwy (idem tn Australiê) i Earl' m·owder· {gedu.renqe wèreldoo~ · 
log II leider der Amerikaanse cömrou:h.isten), .Chou Eng Lai (leider in 
China) 9 O!mno (coll1I)lunistisch agj;i;átor in Japan), als ook met Thorez 
die daç.r zijn laatste instruèties voor de 11·bevJeging" in Frankrijk · 
ontvingo Nadat hij ginds zijn opleiding voltooid had, werd hij uit.-,. 
gezonden voor·practisch wcrk9 en achtereenvolgens trad hij op als 
propagandist van de Komintern te Pa~djs, Brussel, Londen, Berlijn, 
SmyJ.•nal) Midden .. oosten, Mongolië en Chlna 11 Een leerschool bij uit... · 
nem:srurèid en als propn.gandist eerste kla:s krijgt hij. van Moskou de 
aanstelling als officHHe vertegenwoordJ.ger der -U~SR in Koeala 
Làempoer~ waar hij zich bevindt als q~e oorlog uitbreek};.- Geen nood, 
het·geeft hèmgelegenheid om naar China te gaan, waar hij in samen ... 
werking met zijn oude vriend Chou Eng Lai medehelpt om t:le.bödem 
vr·uchtbaar te maken voor de omwenteling<~ Tevoren reeds had het 
Kr•e1nlir1 hem het Russisch staatsbm'cerschap verleend. 

. Echter zijn deze zeventien jaren arbeid slechts voorberei .... 
ding geweest voor het eigenlijke werk, waarvoor de communistische 
partij te Moskou hem bes.teml~ he~~ft" Pils b:ij de· Capitulatie van 
Japan kan hij die bestemming volgen. Zij j_s: Javao Daarheen keert 
h1j in 1945 .via Manill·· terugo Onze geheimzinnige vriend bevindt 
zich clan weer op eigen bod.em~ Het is ne.melijk AL!M!N,. dfe zich van 
toen ai' aan ging wijdon aan de uitvoering d8r va,n Mos'kou.mèegèkre
gen dpdrachten1 waarvan een der voornaamste was 1'het bestendigen van 
de economis;:he chaos tot tijd en wijle het volk ;t'jjp. zou zijn voor 
de communistische idee~" Niemand zal lamnon beweren; ·,:dat hij in de 
uitvoer:i.ng van die prinaire opêlracrkt · ...... met behuJ.p van velen·! --
niet uitstekend geslat>.gd .iso Ere w:!.en ere toekamto · 

Het volk rijp voor de communistiscl1e idee -- uiteraard 
betekent.deze holle phrase niets anders, dan dat dè macht.gegrepen 
moet worden1 walLUeer voldoende inwendige kracht en aanhang gewonnen 
~~ullen zijn" Want onder het "bestendii~en van de· economische chaos" 
door mag .geen moment het U.1teindel:î.jk doel uit he·c oo~" verloren 
wordem de stict.ting. van de sovjet .. rept:blielr Indonést~, eyentueel 
met om~~erwerpL1g der bestaande republikeinso regering en ongetwijfeld 
met volkomen uitwiss1.ng van alle gedachte aan onafhankelijkheide 

Do st:ichti.ng van de sovjet-staat Indonesi~ is de kern van 
de opdracht~ dio .A1irr:tin uit Moskou meebrachtlJ Het grote doel, waar"" 
voor al het andere nat; en moet wijken., · · · ·, ' 

Bij allo m•oeiè voor dit dcGl wordt op na1J.wgezette wijze 
de hand gehouden ae.n c.~e order:. geen openbare functies vé6r de tijd 
daar is., In deze tussenperiode cltenen de grondslagen gel~gd . · ... 
voor het staatsgebou'.V der sovjetpolitiek en ook dit werk wordt door 
den vo1loe:;,~dcn. afgevaardigde van hot Kremlin op bui tengewoon schran .... 
dere en encces:rijl~e wijze verricht~ Hoe en met welke résultaten?. · 
Wij zullen het. zien:;. 

- ·--'---..,-----------.... 
· Deze, wat de feiten : atre:ft uitstekende t 
uiteenzettine is ontleend aan het r.eekplad 

. ''D.e Ronde Tafel" no~ 1/~ .. dd.;~/"1'-l'tl 
Het vervcl'g· zal 'u zo s:p?edig mogelijk wo:rd~n 
toegezondeno 

l 
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Blj u2 t8rt:gkger- van .Al imin in deze gE]~e~t·en"'!!-~ . • . 
het re't'ublil:einsé !!j1n:l..sterie _va:1 Voè!'lid:·.ti:,'lg e~n .du;'bi:>Ble .::c~_
CGnnt~lrliqu~î;_; 'liit? ~<'i,l.!'Geks vc-o~ 'b:tnn.':lnJanrlH e.n e~n voo;r··bln"G:f'rl'll. 
!.ar.~ds gebr~lil':~ II~ het :::eruv,_:JJre.i:..rse. b1nnenlar:.d. heé,t.ta I1et f -:tät. {fè: 
corr1nunisti:Jche ],B1der., gs1;q,ppnd mAt g:;..•ote ervf'r·ing · ~ell~e ,}?1j··.i:h'1 · 
g:lnd$e heilst~al; had. 'Jpfed<t9.1"19 ::J.a~:t.• ~..Î..jE Vé.r'\erlá.YJ.û.,. was i't~.~I'Wi-Lff.E,.~: . ··, 
'lceer-d (·fn sanel;'. m::t ~h:Yc voi.-~ 1 ' z:t.::h te wér1en in lrè.an. s~;r;LJd;., té~.en 
kq:Ji·pa}.i.sme ep .. iE~J~e.ria:!.is-tr::Jd~ Op d.e btjee.i1'komst. VMl ~v'o.:thslat.ü~r.s : 
van !t ::1.1nt l:9l.J·6 sr·:t·2\: 1•.l1m:~:'L ïre.f~ •;bElt :.wci:ü.-ist: . ..schè f::-or.,t."<:cti.t~the..ns. 
·zovee~~ rt€rker ·:'l&.B è:u'1 het ltaDltn.U -:;tischt.lf., yar~ •'-de ineensthtti;:1g 
van het kap:i.\tslis?:e en impe::..,±Êüi.smea otc(;., ef:c;;-· Bov:end1Eil'!' ~eg0};'hi.j 
er· d8 r..ad!'ï.tk cp-~ 't'tct r'!"l r-El7o:lu.tie in Indoneffi~ t.eU.mfm I:!e.t':4ie :tn 
Vietaru.."l~ Bur!;!?.e,· India Chii1a er;. and~:ee ·lBJ).don deel üitm:i,.akte )r~n de 
Aziat:tseha vTe:têl:u.'revi)~L .fLi e .~> E.:l j s pr 'l.Jr. ;; 1.il'e ':1 >qan één st;_3i1t. e.~·>15~~NBn ... 
steant1e ei ~aten :&ijn éU.e welke v'Jorkoruen in. de. Hbitirienl,ar.;:d-s,G'll'tl'èr;~. · 
slageru ,:,.·'1'- .. ;.,.,\ • · . .. 

.. Vco::- èe b1.~~~-ten1 .. P:r..:'ls-2· y~o:rl'lc~i'{tne }éce~t~·.he~~ tiJ\}3-<ni1.rtf '· 
c:le 'bekEJnde iti'' r1<>t BuJ;~;(.,;:;:~la~-:.ci · op~~~lft)3·:ie i:r.~.c.c J:WSif>Üh~f J);ól:i~!Ollflhr_'f>j-f., " · 
VC!'l::.las:r-d.e dat I.r:.d.o::-:.::.:;:L{; ;:p~~-·---~~ -:o:r::Hh.i::;,gen· J..;.•af.ki;. ·~p. '1e :V1.?1Lnti.13.:r- vo'--
m&t'l.kte vrijheid G11.Z-~ rr . · ·" , 1· ~. , • .- • .: _ , • 

. · . E-r wt=':t'd h:. ::Je. •,oer he:ti:B'.Îi?s6n'(u,nd 'bi9Stèr;nQ.~~~~qt,t€ts~ 
met geen ·woorp gerept 7ai1 ka,r>itaJ.~.s-ue en 1 :tinç·rifiQ,ismê~,,::Ook'):.g.,h:lj ·· ·• 
n:î.et getfáind irl: l\lOS}W1Çt~ ma~.\" in,ul;lH~ bifitir~'lèiJ~,. JTiits.tekèhd€:.c'~O~~--

... ·. ·, 

fJ.age, zJ.j. het -!3or:J~ ie1.;v-ut d\JOl'Z~eh·.~l:gè'i i , , . , . . . 

. lltjór h?t; · binne:r;lanè we.r9. .. ·· e:;rr~nwdl ge;p .1 taP.SJ:r~~ goo~~g~n.• "lP;'I;EJgefidèel 
. de s.t.r:tjd :g:Lng 8lJ. ga.at. r.eg;a1r~êr;lnt t"t~gl3.u ·1.t'.a.ptta.•imne ~!.!f.impe:r?..tta.lisme.tt · 
Welke. zijn de,.m:tddelen die A'f,X:ill.r.n diw::r·tqa t;eb:eu:~kt:e·? iHO"t) ~s. g~)+en . 
Çf~' onde:rgr,onö.~e ·w:Ljze iran v:c.n•ken mó:-:d.li;jk ,!E!E:'lll. ~le:r ·r·e.~}rtstr.eekS.San:t~ 
Wbb::?à· te >(;'êV6n G:p de Vl'e.ag :i;: Cl~"leVe:r!'~ ·a~l;-~~n:f:e'llViiB poJ.:L~i~l5.-é ):'-lf:ch_tr..:· 

· J4;j:oe.n Gn.~e.rv3.en~~'ln het ban:'.i~:h 1ctrege_rr 'ë\oö3Li•·1jn.·'Pruniq,1~J.:li.jk ·::t6ed:Oen• · 
'Doch. Walltl.Ger men. zi~t .ht:e Alim:Ln itt. ;:gl~.~ l'Ld1.'}l.H fufi\:t:te. vah··h~tr d:oor 
.hem g;esçha.pep .UPo.:Vtbw.·o 1~ d.e2: · 11?D.rotç;.1 .Kê,ttr~'1f{n:is -\I!)_donesii.~t\PP.Jav·a· .. 
'fp~ï~Bet en wanneer• inè~n ïTv8BOS 11 àD.t. di._'!:; :::_nl~fl;p~:.i·O tret v:'oó~naani$'1;~" m~6ht'·s,. 
fri$.tittm.t binnen de Rsrmt.lipk is e~:.vm:c~d~~~.~- f..an _;.;tg:r. het vö*·~~'hànd 
O!il . ..J"i'f.:r:Ct1 -çfaa:r' à.e l~bskouse !.ll.::'SC't:i 3Y911. ! p' v"'l?]'.,.;b:b~:i;~l~ll\}e. vqi>J!t·~'tot JI;i.tr 
Jrdring h:omeni': -daar:ln. ·de tactiek ~n de .paiOOeianis:. '\1an .~a:Js:/;,$-3.4.~ ·~ 

t17f~~0+~~:~~~'~"''''"lot,mü•g ~t :lo tètt.•:ek ~,,h ~Ook~: M ho~;~,.: 
lf:~ri:~t,er.;, y~n: ~·"!he:l.me 1e.i. c?i'5';,, :u.@l~t'm di7 ~Jots61,tf.;~ nà.~li ~· aç,h~er• . ' ·. 
t;.'Pdn.d._ VQ;I?'t:iW;J..J!:l8f1!)· W<:1.:1r.~ -=-~-,' ~e:n Ul;ülJW l.i..:~'tl fB.:ft [;l('~Ï< WN·den 'gefa.flj~t,1'eerd 
of .Q-pW?i'i~'ll;:t~ ))a fi~LiYei, dle. i1Q'"Jl' q.:tt be-.l:?.f'lgr:i.j:tté werk çebru:D~:t wor
_;dtp . ..,-.l)~hc;iren' -t~t het, ::.lgr:·DJC.:en $e0r.'et~~r~:;~.at van de Par-t ad.:. Kënnq~pis-. 
·-A,~'f.·~·~·~l··.",.,;d'i..,+ g"'en -"·ee·-~ u1·t ··"at1-h"'t da·-"~'}''·' 1 .. 1 b"" ... I..,,u.,.··. ·~o·c·h··h-l.~"b"" ·~:~-~:::.:,J. .. r· -:·J..IJ. ..... ~.n:. ........ ... ·~ . .~. .• :~; .~· .J.,. -·. . "' ..... """·~ ....... l (~:---· ...... -r.;.,..\.~,.1 .--~~~JJ-1~. ·f:·~ ~ .·.-~.~-; ·'t~l· .. -~"' ~ • ~~ :: : 

. l');~e!,st '·de -.Cp!,i_'? fÇj '~ ~ 'ö'la t .ie ·en ;r-e g~-1 t a,,HE), ~vr~rr.:~a.i~~f.le.~ ~'i.l,,l;::~ ~$.:-'t_zt .t;unc-
:f0~ /'f;ap .. "'s~~z~·~;·ter··v:i-n .ns.t.,Palit::Yur.p~~.\?f1ql-s. me_.iJi{èe_t Yf,~:d-t~;JOPk .····- .... _ , 
Spv;..:l;;e.tt>~~;::;:.~:o,d ~J.n w~~en bés:cnu~·d doori'~)l8: 1._?r-,1:i.t ~.u·~)~.);:::·e;_ ~:{>z~(?g~en · 
w~:J,~M .. p~'B-:'iBs • ·~e, ~'?ari:~sat·O.Jï;:J.pehe JU±:rctl,f·p d:q g:rr.J;~tJö):}"',i~.:'}·~~(f-P.lit?uro .. 
-2-t~fl~' Qp:<J:a,l~&nq: :c;;v,,_v,ve.L is t1'?:~.t _:n-et, +i'êl ''( ll· s>~. · M.r4:~~èto· _-P~-J.)~~mçgt~.t~;jde..
~~.:fli: .YÇUl );;e);,:tCltt€lf.lt;12if"~~i"drd,J.~'G?t.ot }']bJ a~lr,l --:~o,~:r-:E!i~'t.ep ·,,~qfr\d~: ·~e:u~~',;eslll": · 

.. t.'0:t~~è:e·. -e'~1iD:<::Je:9>:<1: ( ~Ö~'h-te,rr:;rbar:::ts-a'o1e- ~*-+-• de ·,~p:t:i j..1. ). wq'~~· t1. JJ d.~~f 
t_p.J;J,qi .. ~~ ..... i.!;?:.15.JJ._·>~eH:p.$eE.j.>t als ·prq.pagitf:,J:4. ~t9_·~1·t.lJh ag.i.t.~~ .. ·•. ,· ''w.·~,r-~.:ji~:. 
YC'QJ?;' '9,?·-.$'rr.;~1.:•.cté vc--;..,;:orga.r~:tsati0) v-e'!";e:tdtf,c.®e:Wt~~~.Q,r.J.e~-.· .: . sJe:zromr,.~,-• 

· ,e$'n-:1rD~·-&-a.~1f!ta:tnd f~.tr~u:t: f. ~.ekx~-a~.k't ~J:s .:ltf I.~.~ .t$lV;MÉJ:t-al11:rh ·J~ R~~lê 1 

·L·· ·:·.;. :. · ·:.- · _.~ ·1· •.. ~- · · .;. .: "' · t · "-.L~ " .. ·~- · .. t ... ,.. · "v· ·-: · ' '..;. "' ··' · ·. ·. · ·· , ~t:;P,:,.tll';.~<'~x"Vl- .mt~ mo~ ~ wur·u,en~ e c., .,.ti ... A.:. J)...:8r...:n<:!it. o .... .g''31-Ji.;;:·~CneJl!l'l ~n. . 
· 1?4~~·~~~~~-g n_aU'I'iliêfu~'!.g volge.r1$ de we:o:·kvf:\·J.$Er ;.iff1 ]:,~~ ~~lt?14~~ ·Pol;~t ..... ·_., 

~~~v;lL~z~~n ~:fi"~";,;~;;::;t,,;:.' ~"; ~~. Tic\ \a~!~;~~J~!~~1 t .\)~; : c .. 
_ d~Jbc6'ti-j;rif~~mlé. Got1r ;-"n~. e:J. be:L':i.cht~;J-n._ ~v'0CI'B~ f.'l;..t,t. ··-de:. r·e-rr~hlikèiüS$ · .. ~r·s-,. 
'' . ·~" ' ·. . , .. . . ~~t r: ~1odr , ' :· . . . 
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H~t is do0~· hl3.9.!" structumo en optreden duidel-ijk,, . dat het zu:tvel" 
-de;1·c~;1;;..::.tiove l1cham(m zijn, die ,~als enig doel hebben de kap1ta• 
listischè wereld sci.Ll.de en wonden te 'bezorgen om haar 'lliteind~• 
J.ijk .te v"e!'hiet1 gene Doch h1.er~'l;7er 'later meer"' Eerst een e:nk:el 
woord ov.n· oe w:1.jza van ageren ar .. n de wortel, onder het vol~' 
dat zo hdt aJ.. niet ?tcorrilli~Jn~.stisch" te rr.a.~en val·i;~ d'an to~h- ver,.. 
tr-~U'Nà :noot ge:naa.kt wo!"den met (ie ter!il1ho1ogie e-A de 1 .. de6logief 
1re:::••o:.:l.nd moet worden c~oor de scl,;;or:.e dchi;j!l en door ter·reu.t' murw 
gemA.a.ld VCDT.' een finale a.anvaaPcUrJ.g van wat als vreemde staatsorde 
17ona:t\Yendbaar1t komen zal ,, ~,., ~ ~·" •. 

Jl'<7Il1J:T.J.A'f: JJ\ JlAN \'E~.Q~!\f:g}_~;~~ .. E'iPll 
IJi-G we:'k: wordt beha.J.Ye ·door Alirni.n ook opgezet· en verricht 

doo:r een kleine g:roep vertrouwensmv.m~.en, meestènti;jds· ook,~in. 
Noslmt'!. gr-ootgebrachJtj en· ook hier wer.:lr treft de uniformitett · 

van de methoden?. die teksnd z1~in uit alle werelddelen, te :weten 
cel;ro:rming en infl1 t:ra.tieQ Tot inde kleinste dessa? s strekt .· 

. zich de e:elvorr.Jing uit en stréng geteste; scherp ge:fustrueerde 
:pr,Tpo.ga.nd::i .. sten zetten her en der cursussen op en stichten vereni ... 
gi:i1!5en1 welke laatste Yan allerlet a.ard mogen zij'n; wanneer ·l;)lechts 
voldaan vvorät aan de absolute v-oorwa!-u:del communistische basis<~ 
Dit deel van het werk zou men .het sch'fppende kunnen noemem Dàa:t
naast komt het tweede deel1 de stel.se1.JTa.~ige :infiltratie Va.f'l gehei.., 
me pl~opagandisten in bestaende ye:re~1.~ .. g:.tngen? welke "?~ederom vàn 
eJ..ke deEltbare aard mogen zi.jr..~ a1s z~"j slo.chts een mogell.jk.J."1eid 
bieden om de bestaande basis om te bu~gen :1.h 9e!l ocmnunist1sebe 11 • 

Die l~itgezónden pr·opll.gand~: . .st is ö.e beGte~ è .. ie deze tftour. de rhafnn· 
op cle. meest onopvallende w:tjze weet ·i;.e V8:<:>richten., _, .. . . 

Het is duidelijk ë.at men op deze \~·.i.jze bere1~t.f' dat :o-p de 
duur alle bestaande ··e:~enigingen commlïl:istisch worqen; terwi.jl 
alle ni.euw gevormde ere:..:.ig:l.ngen het comm·,.lnisme, al t.hans de.t com
m"J.llistj .. sche J.e.ers tellir~ge::1. als~ Waarschijnlijk meestentijds onbe ... 
gr~pe_nt à.or~rpfo~-:-rli.!le aanh~ren~ Hèt 1s totalitair werk; van hoge 
-order, Het :..s fu:naamenteel en allesomvattend" En --. het is Yoorna~ 

·.· mel1..jk en: scms zelf·s uitslt:i'Gen.d de jeugd~ die bereikt worc~t é~. 
prlma:i.r . Vel'VOI'Dèt()En .dat nJ.et aJ.~.een,_, want deze jeugd viTorit. o.ok .. · 
ver-v1•e8md '\·au da ouders~· è.te naar bekend nergens te:r wer~là t.e 
v:tnden z:tjn voor- h:.nn~ug d..l.e j o.'.1ge:ren critiekloo!:t en graag sJ.ik .... 
ken0 Man s~;elt zich gema~1rell;jk de· grote, \~erhErugde ogen ';f_an. d-3. 
des;;~ajo'ngP11 voor-~ als hij daar voor het èen:rt ·ft·ar. z'!.Jn lGve:n hoort 
o•,·:r. ga;~9gsn;le ai•oci:dstoGstanden~ eeuw~gc1' .. D:enà.·'! ·lf."el·ra.art~ :gèl,ijk 
ge .. lltY. --:oor· &.Llen~ T;;onge :r'10111 wiJ makén Ol1Ze · S;_)or-tc~ub· -c.,Jmruunis
tis('..h."" 0 1 zo! Men voelt het enorme belang van een dergeli~jke . 
inf~~::Ltra f.:L.c~ . · 

Mo€li1.:i.]ker· en -v·erantvvoordelijker O .. n part:tjzin genmnen) · 
:ts het infiltreren in bestaande ver-enigingen·. Dat vereist O:J:ïta. 
nlsato1•:L~üh en ditllomatick cle allerbeste .:rl:racht.en,- de g:roo·~stè 

· scherpzinn:.i.g:1.e:ö ên dtï.rf o Dag.r de· opzet ·van de ccmmunistJsçhe 
· sta2.tsvorming op J·wa reeds lang vá'6r de Japanse. cap:tt;-:;üa'#.e· be
s·t.olî.d, !!;on bi;jna. van meet af f;<J..n na .1\.'l.:'.gustus 19lr5 ge!l!'~e id worden 
aan de. ginds 6ntwo;;:-~1eh pl:mnen6 En met welk een overweldigend 
succes l Eèn su:::-t!es dat er zeker ·n;t_e t mindèl' ve:::-rassend groot om 
is;, yrl.j~:.. de r·e1~ubJ. :i.ek nog n:tet openlijk co.m.munistisch -kleur be ... 
kend heeft.~ De Jaoann.ers W&l:.en evenwel de coll1IIUL.'1.istische ·e;t.ementen 
net een slag voor: g~->Ç.~8e;1't en de rép:tb::!..iek was een fe:l.t·t nog voor ... 
dat aah de comnnmistir~che plan,nen ui t~Joering kon worden ·gegeven. 
W1.j gaan hier voorbi) 8.m1 de. ·~o!J'.nr~.:t'llstische agitatie v-ó6!- den oprlog 
ei). d:te tijdens het~,- .;;e.r.,se bèwirJ.d 9, teneinde dit art:l.kel ntet te 
lang te maken,~ .Afzml r:n.;li.1k hopentwij daarop later evenwel nog ·te-

. rug te komen«l Eq~st; dan. is het :mogelijk zich een volledig be.eJ.d 
van. de ont1Jdkkeling te vorme.n.~· ·.min komt ook o.m~. Tan Malakka t s rol. 
~n de republiek ter sprak_e'ó · ',,_ · 

Terloops zij •~·~ 
· .. 

:' 
! ! ..... 
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'I(J;::l.o,;:,-~;s ~~ij riel' ro:s orr;e·'le:rkt, cl.at a.~dsre vers.chijnsEilen ·en· 
~~iJP"1l::~sen U! d?.t -~ ?PLblJ.:><ej uJ l~ed~r, als piJv?ol~bea-ld- het 
o::staa.nde natiomlist ... s .... h st;1·even,_ n Lat afzond-erltak beU-::ht .· 
ku:nmm worden. In l,et ~·er band- van bel; tie en. h:Le~ wo1•dt meegedeeld· 
ziJ!,l de~a cm an:iè're ~i!'J.g€:1 ~le c1.·ës . bc~ langrijk in zoverre het 

·'"comm·.mismón- er_:ge'br\l'U7 of m1so":'·u~.k. ván gemaakt heeft~.-
. . Wnf-U'' det•ha:l~re een commuristirch3 coup e-n eh') scl)iel'ijké 
•vr-r-m~ng . ~an een c or::mu..ü.Gt. ir~ cr.e sr.aa t 1 zoals ?.i.-; ·to~n reeds in 
h~t ·\7oo~emo):1. ·1a15en~ ü~_bt vn.middc:i..JiJk mee:::- mogelijl: .war-en, . __ 
e::..ng mer, over tryt; he·t ~oe~1a;·sen van de be-p:;.~oE:fdè ~o'lfên geschat ... 
ste m~~ddelen en de vJ.!;holl::l.nro Mon b"l.d da'lr'1i'j ty(ee· voi)rde1en 
7Pn ons_tha·(;hc.ré 1'11..tP.1'd'l~ de CJ.:Ï goméne ~re:rw2':'.t'~.ng· en de aan.we3ighe:ld 
va.tl SrBJl\ a~~ie·':lJ:.:!.;•l<~e greep 1-;.:!.üJ 3oken.l -;_.-ou· hun ·werk 'berekel1(~e · 
p:ropagandil'1teno.~ De~ u.~·;:getco7.cn doeJen \\'aren _iri _de eerste ·plaats 
de v~k\<el'en{gingt.,:r\" do p:;"li.tici. en het leger. - . 

. · .,i,f.1?1tr.\-~li>T\TTAii'GE:-r .· ..-;,;,~.··;"". : -..• 1 . 
. • ~ ~~.tU...,\,~~~~--.; .~ 4:!-\~~l.iiJ·~~ .• -:.) . .:' ~; ~0 

'--._-

. ·pe_ mel.-deka ... :1.r:·~:z>J hnd het so·oiaal kl'lr~er der vakverenigingef1 
:sterk op de ach1B1"(r:m.l ged::.-ongea en mede daardoor wal'en. deze· grif 
töagaru:elijl\: VOOr de :ü•te~ldÎ8'J'C p1opagarda~ die van .. de. co_mrri·~iS..,. 

. tisohe cellen u:ltging" De o:\.s tot deelname der al'beidors in bedri 
en bE:JhElél' der ondurnoming3n as wel het· enige; "ideaal't, dat. wijst: 
in de ,riëh·~ing van '1SO\,l.c:;.le ;:o.r~ 11 9 doch overigens gingen alle . 
congresbesluiten in de :rich-ting vrui een politiék en>detensief 
agerên.,. waarbij de str:i jd -~-agen het kapitalisme ·en- imperi!llisme 
aanzlenlijk veel sterker op de voorgroi1d treden dan. çle st:J?ijd voor 

·.de. republiek\) . •. . · · . . 
. Het best gófor:n·J.leerd werd d~~ houding dezer organisaties. 

wellicht door de ftF<Loüze- hootd~echcteur van "Pröl€tar''! eon 
J'plemhangs blad dat. l1Ctl!ier 0:1. s (!~kc). als embleem voert, . n het 

. woord:~ 11\'v:tj_ moeten èl.o é'.rbo::..-'e!'s doordringe~ vàn de rioödzaak tot 
·eenh.eicl in den strijd tegon het 'brut.~ en gena\le}.oze imperialisme 01 
De arhe.:!.de:c•s doen niot onde1~ voor ~1ct kapitaal~ want ionder arbei". 

· ders kan- hGt kapitaal niets uitrichteno" · . 

§JJ.li{'.l~: . 
· De ona,fgebroken agitatie onder de arbeidersv:erenig1ngen 

door de cönnunistischo propagn'1.d?.sten von.:l utteindelijk. hare 
bekroning in df-l nsen'tl'al Or·t;anisnsi Booroeh Seloeroeh Indonesi3. 11 ~ 
l~ortweg "Sobfii" è~heten .... In deze Sobsi beschikte ·riu de P,K,I. · 
ove:\· een machtig cent-::u.al boheurd orgaan, dat de communistische 
·i.deologie ·naar alle r~_cht:inF;cn kon uitdro.gen1 zij het steeds· min 
of ~r naar de e~.s gecarrou_f~Lem~d door de 1007& merdeka..,leuzeo . 

Dat was. voltsfront n•u.me-r :;.:,; · . 
l'Tmnrner 2 WC\8 de 'E~aj·~-}J h.L'.··"" waari~ de comrrru.."li;rtis·c~1e 

jde~ vart z•.:t1k een fr.)lî.~ 3Vi-~LBe.lS krachtig verwe:r.enli,jkt ia~ Het 
. r::erJte su.cces de?.el' S&Jap Kirl ,.~es naar -bekend bet ten val 
brengen van het Yo.t-ia0·(, S,\~:chrir en d('J ~:ervanging daarvan door · 
éle s":;erk_ :t:trJtS · geor:~·,1.Lrt,eel'Je regeJ;ing.,·Sjarif.'oeddin, waari!l ook 
. comm::lP.iS ten zitting namen:. ' . · 
· .. ·.Hn-:tl'.: .. w.mer 3 was het Le, -r 1 waarOïrereen apart hoofdstuk, 
of, zelfs boekdelen vol te schl•J..jven zouden zijn. Wij volstaan 
slechts met te wijzen or de ti.jdens de politionele ·actie. M.jila 
overal aangetroffen communl.stisohe emblemeni broch-q.res 1 . hand1ei
Ciingcn, tekéningen en schilderingen voorste lend vooraanstaande 
communistische leiders~ , · · : 

- ·· · · De taak van de Sobsi en het Leger kwamen op deze W1JZO 
· zelfs grotendeels ss:nen te vallen~ hctgee:r;l- ook~ duid'elijk de 
opzet was6 Aan de Sobsit de t'Xï:1)0ep·i en verschill,ende harer 
af'deling.cn werden dei'onsie-lic'.tmmen toegevoègd1 die· vaak geheel 
op militaire leest geschoeid we:L•ch,n ,n. rhin of.inr-;e_r_.in het Leger 
}.ngel;l.jfd, Vóoral als verni.alingsploe.;en~. De toclmici v&h onder" 

~ · nemingen· en bedrijven· werden tot dit doel _S}leciaal gemilitar•i ... 
· seerd, alles· met hetzelf~e doel: de vernieliligcr-._, 

Hoe ster~o••••-' 

I· 

\;'' 
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Hoe sterk dc.arin de Soes i do hand l'aJ blijkt wél uit het fei t 1 
dat de ceni:a·ale van de Sobsi, bl:~_;J:P·baar als uitvoerster van de 
verniclingen1 _ door genoraal Soed::.rt:.o.n telegrafisch van de · 
11 vorderingon11 op de hovgte gohouJ.Pn w0rdl Te Malang werd des-
ti jos. een nieuwe kade:rc1,;;.rsus geopend met als verplicht onderwijs
vak de ltBeginselon VO.ll het Corrrnu..."lisme 11 en vo.h af 25 April vorig 
jaar geeft :.'D.dio Besoek:i. dagr -- 1.. jks zanglessen" die wat eentonig 
e.andoen door het steeds her.llL~an Yan de Inter nationalo als het 
lied van do hocgate paedagogische~· en kunstwaardoe Alimin heeft 
bj_j al deze communistische ir.filtraties de opperste leiding. . 
Wurmoer bij den laatsten tijd spro.kJ dan was het bijna steeds op 
bijeonkomstcm va.'1 officieren voor het front van den· troep in 
repuhlikoinso go.rnizoensplo.atson.. Hij speelt daarbij open 
kaart:. 11 de Indonesi'J0~:.e córmnunistjsc1.îo beweging mag men vooral 
niet zien als E..~!.~9..:!a:J.l:_ !~!',!'lch:stl~:21 . .- .~:g: als onderdeel en 
vertakking van hut ~_r~nE:,:~1~rtal_? •. 9.~:;T~~lE~~· dat_ zi eh thans op 
een derden wereldoorloÇ" voorbere:î.cit t :·:en het Amerikaanse 
Ïrapitai1sme. · --

"- Een bijzonder tekenende overwinni:ng der connnmli$ten in de 
. repv.blie.k is stellig ook hot doorv·oeren van een r ~1unifieerd 

commando,· zoals d.at door Sjà.rifoeddin werd ingos t,;eld~ Irï· dit 
nieuwe nationale leger komt de T~N.,I. ~de vroegere T.R.r.)· sterk 
in de minderheid t0gonover de 11 volk_se 11 · lasjkars, die voortgekomen 
zijn of in ieder geval onder dirocten invloed staan van de 
com.'!lunistische vakorganisaties$ Bij al dergelijke. ver- eri her
VQ;t'm:i.ngen wordt angs-tvallig rekening gehouden met de wensen van 
oo Sajap Kil'i, zoals deze noorgelegd zijn in: haar defensie- en 
opbouw-manifest. 

V;AAil STAAT DE RJi,PUBLIIG:;L·ïSZ REGERING? 

Aan deze vraag rou een andere vooraf dienen te gA.ari: wat is 
die republikeinse regering~ Ook daar zit een lange geschiedenis 
·aan vast., In ieder geval hoeft men te maken met een reeks ver.
schillende regeringen, wier c lorlinge ver schillen, ondanks over
eenkomstigheden aanzionli jk [..'oot zijn. Men zou ge,makshalve de 
vraag anders kunnen stell0n en haar zo doen luiden: wist geen 
republikeinse regering 5 w:'.st geen president en geen kabine·c af 
van deze ontwikkeling en de staag ~.ich uitbreidende machtspositie 
van het ro mmunisme binnev:t de republiek? 
· Het antwoord kan niot anders luiden, dan dat men daarvan wel 
degelijk op de hoor;to vTas" lVIaar aan dat antwöord; moet nog iets 
anders, iets belangrijks vo rden toege\·oegd: deze comrnunis'tische 
infil trat.io.l' deze voul'i:du:.:ondo machtsc. ntwikkeling van het commu
nisme moet stilzwijgende goedkeuring l1cbben gehad.~ Di..t zo u bete
kenen.? dat de republiek co~unistisch ::..s? Inderdaad, dat is 
preci~s wat wij hier stellen willen~ 

.SOEKARNO EN ALIJYN 

Alvorens hier enigszins dieper op in te gaan moet e~n merk ... 
waardige rivaliteit gereleveerd worden, namelijk die tussen 
Sóekarno, den president, en Alimin, Moskou 1 s bekwamen genius. Of 
Soekarno zich van den aanvang af volkomen helder bewust is geweest 
và.n de eigenlijke doe;J..stolling on do opdracht van Alimin"" dat is 
moeilijk uit te ma'..cen. Mar.r vrijwel alles wat deze potentiel:!l 
gevo.arlijl{e mededi'ngur, "lliinin .• uitrichtte was schijnbaar .in over
eenE'te.mming met de merdei~a-leus en de ona.fhankeli jkheidsid,ee • En 
ofschoon Soekarno in den b0ginne · nl:llr bekend is, beducht ·was voor 
een uitbreiding van het Sovjet-front in Zuid Oost A.zi~ en zelfs 
overhelde naar het dcnkbeelu, dat oen Amerikaans t:rusteeship u la 

·· de 
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de l'hilippijnen VOvr lndonesig niet zo .gek ZOU zijn, ZÖ kwam hij 
op den duur door twee factoren tot andere gedachten.· De eerste 

··was de snel wassende macht van A:i.~.min 1 die in hem de vrees deed 
opkomen" dàt Indonesi!! met dat Amerika wel eens naast en buiten 
het Oost-Aziatische "welvaurtsblik11 zou komen te staan; en de 

. twe·ede was,. dat hij be:paald moet geschrokken zijn op het vernemen 
van de tijding, dat het v.s. ~tate Department in de verwezenlij ... 
king van de Truman-beginselor) ook Indonesi!! wenste te betrekken. 
Er zullen wellicht nog .andere factoren aanwezig geweest zi jn ... 
misschien ook die, dat hij persoonlijk bij een eventueel slagen 
van een communistische wereldoverwinning de bus zou missen, ~ 
maar hoe dan ook, hij heeft bli jl{baar redenen gehad om ho.lf vori'g 
jaar een ommezwaai te maken naar den kant van lVIoskou. Een blijk• 
baar volledige ommezwaai - waarvan hij nu wellicht al weer spijt 
heeft I Soekarno 1 s vol te face i::1 don loop van 1947 Was evenwel 
blijkbaar volkomen: niet op Amer~.ht 1 doch op Rusland zette }).ij 
zijn hoop voor de toekomst en onvcrw~_jld werd: J'\limin v~rzÓcht 
zich gereed te willen houdon voor een :.."eis naar Hosko;u ten einde 
daar economischen en financie,len. steun te .krijgen; werd mr .. Ro 
Oetoyo van Kementerio.n Penerungcm ui tgenogigd om ó'optac t op te 
nemen ·me:t; ~!3 communistische cimtrales te Singapo,~o èh Shangha.1 1 · 

werd aan Setiad·J;i t en Gani o~gedrageri ,oi:n zich tot den ·ni~l~en · : 
con~ul-~en~raa~ der v.s. te atav:l.a te wenden voo;r 9-et·v~~re~. <'iJ.'BI.l 
omz~chtige besprekingen" welke ton doel m dden.AmerJ.ko, op de ·.; · 
hoogte te brengen van hot besluit der Djokjalse ·re&e.r.1..ng.·oll1:"~U1r~c..:.. 
ten steun vo.n flusland te ao.nvam"denll welken stap zi·.J ·me~.nd.e ·te .. ·. 
moeten doen als enig re s'tend n.l tornatief tG genover de ho:t2,4ittg .viin 
.Amerika. , Het moest vooral ann den vertegenwoordi:ger van~ d.~ v • .s~ · 
hier te ~ande Wq!'den duidelijk gemaakt" dat de rogeJ?i~;'.'be DJokJa. 
V'àn'• mening was, dat de.ze V .s. slechts het doel voor·:ogen-~tond . .om 
Indone.sig te m.aken tot e0n sprins"Jllank tegen dè Sovjëts·,.. •• ••I 

Voorlopig Wijst dit alles op een duidelijke zegepraàl van het 
Politburo; dat thans dus ook den president van de ;rep~blfek blijk
baar volkomen voàr zich ge.vonnen had~ Behalve den prei:ddent echter· 

· heeft het. Politbur'o ook versc'·,illendo andere autoriteiten v.an de 
·republiek op sleeptouw weten :;e nomen, hetgeen overigens bereids 
duidelijk moet geworden zijn uit het onbeperkt vrije politieke 
optreden van .Alirnin, als hierboven geschetst, hetwelk ninnner 'fuoge ... 
lijk geweest zou zijn zonder medeweten en goedke'uring van de 
republikeinse regering. · 

Of de jongste internationaal-politieke veranderingen ook 
wijzi~ng gebracht zullen hebben in hot inzicht van de republi~eins 
,!'ogering en haren president, dat ls ons niet bekenct. Maar wie ook 
.-ar_, inzicht moge vcranclersn, niet AlLnin en zijn keu:r:;bende. Zij 
nebben den tijd.~ ·zij buid0nhun tijd :~n zij zullen niet rusten voc·r 
en àleor zij ~ich grondig van hun opdl'acht gekWeten hebben# welke 
is: . Indonesil! voor Moskou.. . 

E13n volgende mn.al· enige nadere ui teenzettingen eri mededelingen 
welke licht zullen kunnen worpen óp ve;Le dingen1 Jie hier boven. 
,in, breder lijn slechts .werden aangeduid• 

Ai.".N 

a:) 

b) 

c) 

Batavia, 27 Apr·11 1948 
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