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Actie onder Indonesische schepelingen
Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te "bieden een rapport over een te Kamal (Madoera) opgerichte Bond van scheeps"bedienden.
Het eerste doel is om ook hier te lande bedoeld Indonesisch
scheepspersoneel te organiseren teneinde uiteindelijk eisen te stellen
aan de Directies van de 31ooravaartmaatschappijen ''Nederland" en "potte rdams e Lloyd".
In de bijlage van mijn geheim schrijven van 14 Februari j.l., no.
79735 is - zij het in ander verband - ook reeds gesignaleerd een poging
om bepaalde verlangens der Indonesische schepelingen met betrekking tot
hun behandeling en betaling ingewilligd te krijgen.
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Op een ledenvergadering te Kaïual (l,iadoera) vac de "persatuan Buruh Pelajan Kapal" (Bond van Schaepsbadlenden), gehouden op
2S Januari 1950, zijn - naar uit betrouwbare bron in vernomen de statuten en het huishoudelijk reglement van de bond vastgesteld,
Oeze zijn naar Nederland gezonden o.a. ter publicering (zoals ook
te Soerabaja is. geschied) waarbij gedacht is aan het dagblad "De
Waarheid". De bedoeling is om ook in Nederland voor de P.B.P.K.
leden te werven en hen te laten lezen de te Soerabaja verschijnende bladen "Umum" (Kaliasln 52), "Utusan-Indoneaia" (AloonAloon 30), "Berlta" (Njamplonganweg 41) en "Trorapet fcasjarakat"
(Kampamentsweg 113).
Tot eventueel aan de Directies van de Stoombootmaatschappij
"Nederland en de "Potterdamae Lloyd" te stellen eisen zal worden
overgagaan na gemeenschappenjk overleg. Hiervoor ia nodig - naar
het oordeel van de te Kamal woonachtige I .DAF^lOKy^yDMO, voorzitter
van genoemde bond - een bespreking net de in Nederland aanwezige
soheeps bedienden,
'Als secretaris van de bond treedt op een zekere MOESTAfA.
Van hem Is alleen bekend, dat hij kortgeleden uit de gevangenis
Is ontslagen en geen soheepabediende is.
De bij name bekende Indonesiër, die voor de propaganda in
Nederland moet zorgdragen, is woonachtig 'te 's-Gravenhage.
Ten aanzien van de houding der arbeidersbsv/ecint; In Indonesi» Ia genoemde voorzitter I ,DAT^10KU3l&IO van nenine, dat daarin
meer tekening begint te komen, doch er in nog g^en volmaakte esnïialcU Veel kleinere bonden zijn no{? niet aangesloten b i j de Sobaj
(ds ccsmnunlstische Vak-Centrale, die aangesloten is b i j het cor^munlgtlsohe VJereld Vak Verbond). pAUlOKlOÜIkC verwacht, dat binnenkort door de activiteit van de vakvereniglngsleiders aansluiting
bijl de Sobsi zal plaatsvinden. Ds arbeiders icoeten in de vakorganisaties worden opgenomen om deze sterk te maken. Zo wordt ook
hard gewerkt om van de Bond van Soheepsbedlenden een sterke organisatie te maken.
6-3-1950.

