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"Comité van ïndonesischs Se 3 var enden ; <
Mot vorHijain,^ naar mirjn gaheim schrijven van 12 September J
no.90572 s iisüidelende over- .r!. 5 /.G, en Indonesiërs } heb ik de eea: TJVre
Excellentie hiernevens aan te bieden een rapport over een te Botte
dam opgericht "Comité van Indonesische fce e varenden/'.
ïer betortin;^:: lao.'ve naar de inhoud daarvan verv/esen worden.
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Z^i Zondag 10 September 1950 iw te Rotterdam in eon bio~
öcoopaaal een bijeenkomst gebonden, v.'aarvoor o. a. uitnodigingen
(in do Indonesische taal) r^e zonden 'jaren aan Indonesische schepelingen van "boten der Koninklijke Rotterdanae Lloyd.
Sr v/aren 134- Indonesiërs- aan'^esig, van v/io pin, 100 schepelingen en verder 36 Nederlanders (31 vrouwen). De bijeenkomst ,
stond' onder leiding van SUDlRDJO» werkzaam op hot Landelijk Secretariaat van de B.V 0 C." T üë~~iüi
Op goedo gronden kan worden aon^onoaon, dat do saiaenkomst
in foito door de ïï. V. G. is georganiseerd met het doel ook in
Rotterdam te kunnen oprichten eon "Koiiiitó .^elajaran Indonesia"
(Goaitd van Indonesiüclie aeevar^nden) , in de geest zoals to
A/iuitordan een comité bestaat.
SUDISDJO hield een betoog over do nooclsaoi: van het bestaan
van val;voreni;j;in^en ia hot algeraeea en van eon vakvereniging van
Indonesiache aeevarendon in^hot bijzonder. Ook b G op rak hij de
vririheidsatrijd in Indonesië, de ^ebe-urtenisaen op Korsa en de
v.reroldvrede, die in gevaar ivordt gebracht door liet voortdurend
schorncn net de atoombora als oorlogswapen door -ir-ierika,
Verval ^e ae hebben a o 2 drio Indonesiërs, allen in dienst
bij de "Rotterdaaise Lloyd'*, het v;oord gevoerd, ongeveer over
do s e l f do on de r .7e rp en .
.:."cn verto^eri^oordi ;;:or van de "Algemene Nederlandse Bond
v,^i Zeevarenden" betoogde, dat de Nederlandse aroeidersklasse
rjt'oeds in v/oord on daad do allergrootste belari^stelliiirs heeiut
;;;etoond in de strijd van de IndonesiGche arbeidoraklasse tergen
do onde.rdrulwkin^. Ili:j verklaarde verdnr^de grootste "bev/ondering
te hebbon voor de stakingen in Indonesië*. Mede verklaarde de
vertögen-'/oordi^er van genoemde bond, dat do 7/ereldvrede alleen
behouden kan blijven ;xls ds Amerikaanse kapitalisten en imperialisten ver Glazen v.rordon.
Het ia gebleken, dat vorenbedoelde drie Indonesiërs, die
het ".voord hebben gevoerd, al tevoren waren aangewezen o:a altting te nenien in het in dit rapport genoemde Goraitd van Zeevarenden te Rotterdam,
Do vraai.3 aan de aanxiesigon of zi.j er ciede accoord konden
S aan, dat deae Indonesiërs in het coaité zitting hebben werd
K onder enige overtuiging raot het bekende ''nufakaf' (accoord)
beanfe/oord.
Tot slot is vertoond de filn "Het leven in de Citadel".
Do ze film speelt ia Estland gedurende de Duitse bezetting*
20-9-1950.

