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'>P%5

v*

lel.' waren
3(3£KB!FJ
SSEHSKDENG,

J "i?1

t verdag von eon tjBQ»dvsrgads.-?lngf gehouden"
SïJtïIID, in verb;uad net de atakf-ng van

z»èl|ed«:n bij" de ilotterdamse Lloyd, alsmede een icte
mot eeji oproep vaor fijiaaöi«l* at*un aaa d*

• - & :(.„ . '-" ' ' ,̂'f '

ten fiui^è Ta» .SGITITBi

/30SDiaj)JÖV:.I3f&
, CüLtUSröDSU PLBOKX en enige boot jon»

" ' V

Adviseur on "ketoewa" van d® boot j ongarxa»
dat des* app9dverg?i<i.»rin^ wg,3 bijaen geroepen

, • dismin-stalcing waren gje^ai^no Ti^J vezelde

<lit te doen*
jQ- had geataurd

H«»a^»-;''.eeht9r iot 4öi»« dattun werian gseü raeultaten
iets. ovef t«s habi>«a voor _ hun

ellöffli een g^val an' oontre
i%atiOiial© -cwsstiö* <Su "blijkt se*r dul*-

in de VOT^J -<rar. maatsohappljên, het dtirfir
te beStaaJEi, «s \rettelijk; tf-oadgakeurdg voorsohriftan an beloften njet

't**dano "llardtoor ie hst .geaag' vajn de Tndontsiaohe Nationa—
en V9ros4«rd<,rt 'ÜJ list veriar ;.ia Ü02KDTJO ovar Ae

30KjfiOTJO stelde :*^*oi de laaan roor tot <ter«»
da ao.A*wzlt^»n hun

voor 4« bo«fejong'«ES rondgaAn, Lijsten- in de
teed» Yeriej- 2al -4e P.J. 'de aH4s&rft I

i«t*lo ev«aeeas één bijdrag» vj*age3i roor dit doolo
Oofc fccuis tfcvöndeü zullen worden

te
«oe«*«n

«n

» ZL Jxmi 1̂ 32 J

* .
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RAPPORT:.
Van. j KÏ3B.
Aadj HB

<?/. l'3. A.-

OnÜerwerpj Solidari t^ltacgatt ̂ /

t . Sardine, doet paa -toi^aand- krantcnicnipsfei',toe.kcönen':
uit:de- "Ip.e^tarheid" fl,d.7.6.19^2 ,feètr&ffendè^jeeii:-
ot>roêp doorHieT'"golidaritej tadömitè ter-;'

.:, nïng- van;:ae /strijd der s'*alc.eji<ia, In4;one«siscli.ë"

2. Be v/aarheid publiceert".ia dit' artlicel de namerP'van de,
leden van.het-Cómj,té. Sarclinê. vraègt a) óf wij ^eia ' •
gegevens- yfiileti. TÓrstï^kfeen. bittirentf doz^». pe»sonén, 0n
ti) of er aanwijMageïi qiJn; da^ dezö. ^1*005 ^i^" re<3)ati-
,str?.ekse ^verbiiiding «taat' ciè-t'^oöimtuijBtiöahe zeelieden
'oornité's in ïrulQïie-sië. •;• • • • • " " - ' ..r • • . ' " ' : • , / ' . ' :' . '

Bijlace: 1. . • . . . - , ' . '"' *" • ' • ' . "
' : • ' . • • • - . . . ' . . ' • ' • • > • • ' - Q

19.6.52, H. ' "-,- • v .-• ' ' -



Periodiek:.

Datum:

C I R C U L A T I E

Niet langer houden dan dagen

AAN
GEZIEN

dat. par.
Volgens geadresseerde
nog t.k. aan

P6B

Aantekeningen:

D 50 -15000 S 10212 - '51 . 43

ötiróep tot solidariteit met
' • i ' '-''''• •:'. J, . . - v . . . . . . . • , i.' . , - <

Indonesische zeelieden -van
arbeiders

- . ,

, ROTTERPAM, 7, juni. ̂  Het
riteltscomlté, . dat t^ Rotterdam gevormd
is > ter ondersteuning van de strtjd der,
stakende Indonesische zeelieden» heeft
zich hedenmorgen met een, oproep ge-
richt tot .de arbeiders van de Voomaatp-
ste Rotterdamse, bedreven.

' i •
,,pè, .t van , , pprqép

• •-

luidt,, , . .
enigszins bekort als volgt;,

Ruim een week staan 450 Indonesische
; - - dé:

l4^ya:'vörii* dtfüitoëtalMg1 vin één gratl-
fleatïè van'/,3B,— '. De'zé gratifléa'tié la

#an;-hét 'Göltógè, van-Röks-
S;ül Indonesië; ' : •'
i» niét bereid- ^it vöórsqhrïft

ojf5ïéi;idlg-ëï"eii Wil dé •zeeüë'den aïi
scjiêpen met slechts ƒ18, — . '

'p*w,.
htÉJf:ÏBpht,M

elïB^Wj? g
1 Me:

van.'le
„W.
met-^e»: .'g:

he zeelieden,
uit .

. In

, , , - , . , , , . . _ , . ,
pf (ib,e4rt. de, directie :

ataking te , Drflkenj1''D;e.
' . .

l stüdentëii-on,dèrr' ",
na.aj fèe?, gegaan.

- Dezfln ontvangen dfe dubBelé'gage
van de Infloneslsohe zeeliedehi 'Als
*s Móyfl wel' aan .de onderkruipers
ƒ 140,— per möand grige fcah gëVen,
yvaaarom kragen de Ifidóheslsche
zeelieden dan deze lonen niet?
Verder, -heplt de directie ,4e ( levens--

middel e,nrantsoenen vari '' 'aé ' stakers
vertninderd en y^iï bovendien voor elke
dsig tw.ée gu^dej); ,ln rfekenjng bjrengen., . -

Want zij 'zag haar winst in 1951 st(l-
gen tot 34. millioen 'gulden, dat is 14
mUli-oen :me«r dlfló i" 1980. • '

;De ,'fkatnêraden uit" Indonesië laten
m*t deze! firtle izien 'dat-zll OD weg-ztfn
zieh nle^ langer tfr fetén achter: steEen

bij hun Hollandse '4|i»erajd^n., Dat, |̂ j
niet langer dulden ojrri ,:als menden van
de tweede soort te _wo^eH behandeld,

Iedere aanval op^.de, j&ièn; ,v^n . prize
Iridonesische,k,amet9dêri ,fs-een..aanslag
op onze lonen,, •, '",ü .../^J ,tl' '-.,f' ' ,'• ••

, ïed,ere vjÊrbeterjlr^g, „idle,, .deze .̂ arné-
raden kt dwingen is, ecn_$er$térk}iig Vafi.
onze positie ..... "' '

.'Onderde, t^k
l$ndjË valkprgajii
ehigd' ,in! ';eien :
de;4;e; staking.
kraciht :u\?' morele
te betuigen., ,

De sta kihg ni o e t
in ons, aller belarig.

' 'Hayenarbeidér? en
, ticht geen Werk'
! jïmette schepen!,',

'Bevolking vaii;, , r , ,
dé stakers :ö5k^ciè«F^'-,';fitotAdC ^
%ad.; Sméëdï ' 'fie*1 ̂ '
•blank en bruin.

P. Bosers, havenarbei
burg, z'eenian;
G,f S'chirten, Weta
kéjinari, aeëmahj';
arbeider; ' 3.!' vari"
K, van Zuilekpm,~bouwvakarbeider.. J i?

"'' • 5 "••"•- • ! ' ,Vn\i1- ! '-i1 ;. :'i\-'].*•.
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RAPPORT KB

Voor

No. 5407

OP KAART
ACD/LÜCC

P K :

^feTSüy^

-^
4f

Bet r.: ANONIEM SCHRIJVEN, ONTVANGEN ÏDOOR
DE KONINKLIJKE ROTTBRDAM3E LLOYP

Typ.: B.

Bijgaand doe ik U toekomen een afschrift van
een door de Directie van de Koninklijke Rotterdamse U.oyd ont-
vangen anoniem schrijven. - ^

KB, 17 Juni 1952.

VRIJ VOOR ACTIE



AFSCHRIFT

Mijnheer l

Deze staking was inadement

door en organizt door het indonesise

communist leider in Holland — heer

Soenito (met nederlandse vrouw

Mr advokaat). Zijn adres is:

Gerard Terpongstr» 49

Amsterdam Zuid

en ook de Chinees communisten

1. Yü CHDNG -. adres Oudesohan

58 Amsterdam C
\. GO BIHG KO.AN {Indonesise Chinees

student, Graghik school te PinteIstr

A1 dam 2.. organist Deze staking i

S. MA.WBN - 3HAj_- Adresï

* Ti Tiaanstraat 28 A* dam 2

4. TSO MTO - LI. adres:

Keizersgracht 681 A'dam



Voor jIC

tfo. 5320

Betr.: mTA£ra*H£ a/ b «f . EUY3 BSR K, H. L,

Typ.? B.

Uit betrouwbare bron werft het volgende Vernomen:

vertrek van ds -Willeiö Kuys .'(31-3-1952), na-
dat het Indonesische personeel bealoteü. had in staking te gaan,

{ontving de kapper van genoemd schip e eni brief van KATADJIIS, waarin;
deze de kapper, onder eanbieding van verontschuldigingen, mede-
deelde, dat hij fl^TADJIE) in dé jiut van de kapp«r f 1.300,- aan
zilvar^eld verborgen hed, wet versoek dit geld. voor vertrek aan
v/al te willen brengen. Dit p.eld zou bestemd zijn geweest om voor
kennissen van ItATADJIti uit Indonesië inkopen te doen. In overleg
met de Directie van de IC.R.l. i«erd de politie te Hotterdam met
een en ander in kennis Besteld.

De Directie van de K.R.l. ovenveegt thans of
hierin een aanleiding bestaat om K'ATADJI te ontslaan.

l'ATAÏJJI, di© o. a. was aangewezen als bediende
vau* de kapper, heeft zich nu uitgelaten, dat hij deze kapper
wel zou vinden. '

KB, IS Juni 1952.,

GEEN ACTIE zonder ov/erJeg met



I.D.No. H

VERTROUWELIJK.

Betreft: Indonesische schepelingen

ob
'Je

" -

Naar yan öytrtyliwtJilPe aijde werd vernomen, heb-
ben zich aan boord van de m.s. "Willem Ruys" en "Water-
man" weer moelijkheden'voorgedaan met de op deze sche-
pen van de Koninklijke Hotterdamse Lloyd tewerkgestelde
Indonesische schepelingen.

Bij aankomst van de "Willem Ruys* in de haven
van DJakarta - Tandjong Priok" - pp 2J- April 1952 werd
door het bestuur valvTto Serikat B üruh i? e I ab~uan dan
Pelaijar - eectie Willem Ruya. - bij de vertegenwoordiger
van de K.R.L. aldaar een schriftelijk verzoek ingediend.

In dit verzoek, dat was getekend door:

V
. Kastur (Kastoer), geboren te Grisse, 1927, en

l b. Matad j i, geboren te Soerabp. j a in, 1925.
respectievelijk als voorzitter en secretaris van de
S.B.P.P. - sectie WilleST Ruys - werd Tëkendgeateld, dut
tijdens een vergadering van deze S.B.P.P. afdeling, wel-
ke op 22 April 1952 aan boord van de Willem Ruys werd
gehouden en bijgewoond door ongeveer 239 Indonesische
opvarenden was besloten om niet meer te varen met - on-
Ider• - de hoofdmandoer van de Willem Ruys genaamd 3uro

\n dit schrijven werd Suro ervan beschuldigd,
da£ nJ4_,de acc^^^y^^^is^^^^^^^s^^M^^ - he^-
naaldelijk slecht heeft behandeld en zijn optreden is
gelijk te stellen met een behandeling, welke men slaven

iidoet ondergaan. Hij, Suro, dopr het bestuur d,er S.13.P.P.
l/sectie Willem Ruys, hiervoor reeds werd gewaarschuwd,
fïdoch ondanks deze waar.acïiuwing daarmee is blijven voort-
''gaan. •.' , . "; ' • •>:

In verband met é'é'n en ander werd erop aange-
drongen - de eis gesteld - Surp over te plaatsen naar
een ander schip , daar het Indonesische echeepsperso-
neel van de Willem Ruys niét meer onder Suro wilde wer-
ken. • „ .
i. Het gevolg van deze actie is geweest, dat de
hoofdmandoer Surp niet meer op de Willera Ruys werd te-
werkgesteld, doch toen dit schip op 1 Mei 1952 van Dja-
karta naar Rotterdam is vertrokken in Indonesië" is ach-
tergebleven.

Ten aanzien'van S_uro werd nog vt-rnoKien, dat
hij een zwakke en slappe figuur is, op wiens gedrag nog
wel het één en ander valt aan' te merken. Zo zou hij.
regelmatig misbruik maken van sterke drank, zodat hij
vaak, zoal niet dronken, toch „sterk onder drankinvloed
(verkeert. ..

Algemeen is men echter van oordeel, dat Suro
de onder hei£ werkende Indonesische schepelingen nimmer
op hondse of slaafse wijze heeft behandeld of tegen hen
pp onheuse wijze is ppgetrede^. Als bijzonderheid zij
Merbij vermeld, dat Suro rê ls ongeveer één. jaar geleden
de Indonesische ambtenaren van het Hoge Commissariaat
te 's Gravenhage heeft gewezen op de mogelijkheid, dat
tegen hem. een soortgelijke;, actie zou worden ondernomen
en gevraagd daartegen maatregelen te treffen,-wat



- 2 -

niet is geschied. -
In tot oordelen bevoegde kringen is men van

mening, dat ook het drankmisbruik van Sur.o bij deze ac-
tie niet doorslaggevend is geweest, doch de directe oor-
zaak kon tot dusver niet worden vastgesteld,

Opmerkelijk is, dat er in totaa.1̂ 259 Indone-
sische schepelingen zijn - waren - tewerkgesteld, zodat,
wanneer inderdaad 239 'Indonesiërs op de vorengerelevee-r-
de vergadering aanwezig zouden zijn geweest, ook belang-
hebbende, Sur o, aaa».«2ig is geweest, wat echter niet
Waarschijnlijk moet worden geacht.
fl Vernield zij nog, dat dit binnen een kort tijds

\/bestek reeds de derde.maal is, dat op soortgelijke wijz«
de 3„B.P.P. actie werd gevoerd tegen de mandoers

op de scliepen Van de K. B. L.,••/':.
Hét gevolg Meiwan ie, dat» toen enige daar-

voor in aanmerking köraande Indonesische schepelingen
werden aangezocht om de furiötie van mandoer te vervul-
len, die daarvoor hebben bedankt» bevreesd als zij zijn
voor de moeilijkheden, welke daaruit voor hen kunnen
Ontstaan. • . ' :' :f.' .• -;•

Verfler werft vaarnomea. dat/enige uren, voordat

Rotterdam naar Oan̂ fta »öu vertreicken, door het bestuur
van de-S,:B,?».$,ir,,;r;ŝ t̂ii»V/|h»t'ermaii, téW.: '

(Joesoep),
, geboren te

te Banakalan.
^ 19̂ 7, en
'- . • ..•_ .- '. . ..- . . . . .

aan de chef van de Öivlei« Biecist van de K.Ü..L* de eis
werd gesteld, dat de Rèderltuadse restaxirateur niet op
de Watenaan herplaatst zou worden. Zo deze eis niet
werd ingewilligd, zou hrt Indonesisch scheepspersoneel
het schip voor het- yejptrèk *eriaten.

Bij het daarop éflta 'boord van de Waterman inge-
steld onderzoek bïeekf dat de bezittingen - bagage -
van de Indonesische opvarenden gepakt waren en zij daai?-
mee ieder ogenblik net schip gouden kunnen verlaten»

Toen de bovengenoemde bestuurders naar de oor?
zaak van het stellen van deze eis, juist op dat tijd-
stip - dus vlak voor htt vertrek van het. schip - werd
gevraagd, werden aanvankelijk enige weinig om het lijf
hebbende motieven genoemd,

Toen erop g«weaen werd, dat, wanneer zij met
l de Indonesische opvarenden het sohip zouden verlaten,
zi;J onmiddellijk ontslagen zouden worden, werd door deze
bestuurders erop gezinspeeld, dat, zo aij ontslagen zou-
den worden, de Indonesische schepelingen op de andere' •
schepen van de K.R.l., uit öolidayiteltsoverwögingen»
ook onmiddellijk het werk. souden neerleggen. Mede werd
daarbij gewezen op de evêjituele moeilijkheden, welke de
schepen van de K,ÏU,L» in Indonesisch* .Jiarens dan zouden
kunnen hebben. • ̂ ,

Na enig over te<,Kf«i|r gepraat werd tenslotte
de S.B.P.P.-bestuû ï̂ i1» medegedeeld,, dat zij nie

meer met deze re©taurâ é%f>öj> &tftzelfrcte schip wilden. ,
vâ en, omdat deze homo»eexïi«el was èa op. «en vorige
enige der Indonesiscĥ  üonep^lingen daarvan
hkdden ondervonden. " , ̂

•-r" -Sadat-
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• v-

- 3 -

Nadat gebleken was, dat de restaurateur inder-
daad horao-sexueel was, werd de els van de S.B.P.P.-be-
stuurders ingewilligd en de restaurateur aangezegd,

!zich van boord te verwijderen.
Hierop meende toen de Nederlandse bemanning

van de Waterman te moeten protesteren en dan wel hoofd-
zakelijk tegen de wijze en de tijd, waarop door hét be-
stuur van de S.B.P.P., sectie Waterman, deze eis werd
gesteld. •

Deze Nederlandse bemanning drong er toen op
aan, dat ook de Indonesische schepelingen van boord zou-

,.•• den worden verwijderd en boden aan in samenwerking met
' de passagiers ̂ et werk van de Indonesische schepelingen

gedurende deze reis te zullen overnemen * verrichten -9
Na enig overleg zijdens ie directie der K.R.L,

en deze Nederlandse bemanning werd ook deze tevredenge-
steld en kon het sohlp op tijd vertrekken. .

*

Inni-idels werd van het schip bericht .ontvan-
gen, dat er zich na het vertrek geen verdere moeilijk-
heden meer hebben voorgedaan. Einde.

Aan B.V.D.



Speciale instructies aan A C D. (Slechts bij definitieve opberging in te vullen).

F G E D A A N

, P
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RAPPORT YAN KB

ÏÏC

ïïo.i 5079 M

Betr.: KASTttR (3ÏÏGIARTO). Q.Q. f;

Typ. D.

21559»

2 O MEI 1K

Van betrouwbare zijde werd vernomen,, dat KA-SfOR, bediende a/b nus»

W.RUY3 der E.R.Ltin correspondentie staat met J. VAN BELaKorte Bajo

netstraat 9 te Rotterdam»

KB, 19 Mei 1952^

) VRIJ VOOR ACTIE



. 596 -J*- «S©.- ;v;-:"7> l l V ,
,, • f *

bijlagen: drie»{3.«)

Onderwerp ï

Pelajaran»

17 Maart 1952»

T e r t r o u w e l ij k

a. Zoals destijds in het dezerzijds schrijven Wo. 396 -A- *5O vaa 25
September 1950 werd medegedeeld, vertrokken begin Oetober 1950 var-
tegenwoordigers vaa de 3toomva*rt MIJ "Nederland" «n de Koninklijke
Botterdarase Lloyd, naar Indonesië r D j Je ar t a - teneinde aldaar IQ
eontaot te treden en besprekingen te voeren met de bestuurders Tan
de "§erik»t Buruh galabnan dam ̂ lajaran* * 3.B.P.P. - «T«r arbeids-
aangelegenheden van de Indoaesisohe schepelingen, varende op de sche-
pen Tan de ovengenoemde fteheepvaart Mijen»

b. Nadien werd hieromtrent in liet dezerzijds schrijven Ko. 3«6 -F- '50
van 20 December 1950 medegedeeld, dat net deze vertegenwoordigers
van de 3. M. N. en K. R. L. .gedurende hun verblijf in Indonesië - Djalca*
ta * niet mocht gelukken met de bestuurders Tan de 3. B. P.P. in con-
tact te treden en tot bespreking der arbeidsvoorwaarden Tan de Indo-
nesische schepelingen te komen.

«. Ondanks het feit, dat door de vertegenwoordigers der 3. K. N. en K. l,
L. toen meerdere malen bij de bestuurders Tan de 3.1. P.P. werd aan-
gedrongen, de te stellen arbeidsvoorwaarden der Indonesische schepe-
lingen stórif telijk keafeaa* te maken, word hierop toen ep «en en-
kele wijze gereageerd, zodat de awerbedoelde 3.K.H. en K.K.L. verte,**
geiwoordigerg als het ware oavarri«hter zaken naar Nederland moesten
terugkeren.

d. ïaig» tijd nadat deze vertegenwoordigers in Hederland waran teru««e-
kaerd.werd in Indoi«si« opgericht de » Ter«ai«ing Tan Werkgevers in
de Scheepvaart en Aanverwante «haven - Bedrijven".

i * +44* fet d**^1;ellefl yan dez8 T«reaieiii« Tan werkgeT«rs moet g«zi«n w©r-
/ destijds d«n,«ls een gevolg van het/st*«ds driester optreden Tan de leiders

der lBdo-n«siseae TakTereaigia^n- on dan in het feijz«iad«r Taa de
«jctrjea links georiënteerde Takrerenigiagen - in de hawn* «n schee*
vapr t— bedrijven» r
¥SÏÏ\J^+*** opriohtea van deze werkgevers Tereaigiiig was, om geza-
meT.ijk beter stalling te kunnen nemen tegen dit drl0st*r
der vakTerealgings-leiders en om g«me*ïis!l>ap!>«lifk
aen treden met He4 door de Indonesische

Als T«rtegeowoordig«r d«r 3.M.M* «a X.B.U werd »ij deze

Ma

de vergchillende Indonesische Joheepvasrt Mijen en Hsyenbedrijven
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de geaoemde bedrijven worden overgegaan»

f. Deze eisen - waarvaa «en e«py mierfcij is gevoegd X * w/are» op eea
dusdanige wijze samengesteld, dat bij inwilliging hiervan» de Indo-
nesische Haven- en 3e»eepv*art- Bedrij ven, als het ware geheel in b*
heer souden zijn gekomen van ie leiders der Indonesische vakvereni-
ging Tam havenarteiders ea zeelieden en San in het bijzonder Tan de
OOBBaunistiseh georiënteerde leiders der 3. B. P. P.
In tot oordelen bevoegde kringen, is men dan ook de mening toegeAtt

daan,dat in het stollen van deze e ia en meer moest worden gezien oea
greep naar de maaht door de extreem links - lees eomrwinigtlsohe -
georiënteerde Indonesische vakvereaigiagea.
In deze hierbedoelde tot oordele a bevoegde kringen, is mea tevens

do mening toegedaan, dat ia bet stellen tan deze eisen - of groep
/ de naar de maeht -fzo niet direet,dan toea mina teas/indireott oorzaak

moet worden gezooitt, dat de Indoneaigohe regering,»: modto Auguataa
1951, er toe is overgegaan,©» o. a, vele der leiders van deze erfcreem
links - eosBsHinistisehe- « georiënteerde Takverenigingen te erreaterei
en ia heohteaia te stellen,

g* Zoals reeds in meerdere brieven met betrekking tot deze onderwer-
pen jke aangelegenheid werd vermeld, werd na de arrestatie» van de»
vakverenigingsleidera, aaer buiten de schijn gewekt, dett door do
Indonesische schepelingen aan boord van de schepen der 3.M.N» en
S*Jl»L* t weiaig of geen activiteit a*n de dag werd gelégd.
Tevens werd hier d„n bij opgemerkt, d at deze geringe activiteit
slechts saai J & was; en sodra de ia Indo nes if gearresteerde vakvereA-
gingleidera zouden zijn vrijgelaten, danvel door anderen waren ver-
Wangen en de omstandigheden daarvoor gunstig zouden zijn, onmiddel-
lijk ook naar buiten dezelfde grote aetlviteit aan de dag zou, worde n
gelegd. Hierbij werd tevoas ongemerkt, dat stakingen van Indonesische
schepelingen werkzaam op Nederlandse sohepen» niet uitgesloten moe»
ten worden geaeht*

h* Ho»ewel van stakingen der Indonesische aohepelingen we 1*2 a ̂  op acte-
pea der 3*11* M. ea K. R. L. tot dusver aiets werd vernomen, is hot op-
merkelijk, dat op 12 Februari 1958, de vorenbedoelde eisen door de
leiders der 3.1*ï>. p. te 3oerabaJa weer a*a de Teroaigiag Tan Werkge-
vers ia de Scheepvaart- ea Aanverwante - Haven - Bedrijven, werden
gesteld. '

i« In vo-renbedoelde tot oordelen bevoegde kriagea, is mea de mening
toegedeaa, dat hiervoor 3oorabaja werd gekozen, omdat Soerabai» i,
v,m. de dasr heersende onrust, de meest geschikte plaats is.
Ia deze kringen, éefet men het aiet uitgesloten, dat mede 3oorabaJa
werd gekozea, omdat Juist daar sedert enige tijd, vooral onder de
Kadurese haToaaroeiders ea zeelieden symp tonen fellea waar te senen
om ziem los te makea jaa de 3.B.P:P.Be2e hierbedoelde Ï«4i»ezerzo2.
aea ziea a, l* over het algemeen aiet meer kannen verenigen ea instem

4 . M«st «...bikt. pi„t» T O o r «. . . . , , » , a i t e
e aldl"r * "

Koot: Verzoeht wordt van de hierbij gevoegde bijlagen ooa strikt
vertrouwelijk gebruik te maken»

- 3 -
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* Ni«t is kunnen blijken of hierbij ook gedacht moet worden man het
winnen Tan invloed * leden - te Soeretbaje es andere havenplaatsen
in OosWava door de 3,1.1*1. (Seriket ftuntii Islam ^ndoneaia),
de SUB*?.?.
Bacr ia de 3.B.I. I. , «en ohderbotw, of nevaoorganisatle, moet
gezien van Se «Hasjtmi", uurttt ia aogelijkiieid niet uitgesloten «e-
aobt, dat ia de oTerwegende positie van deze Indonesische Ialf«nlBti-
sohe politieke partij, me^e de oorzaak ia gelegen vaja de taaeade in-
vload der S.B.P.P. in de havens van Oos W»va.

k. Hoe het ook zij, door deze bier gosobetste eontroversea, heersen ik
thans in de havens van Oest-Java, dusdanige onrustige gegpanoeïi Ter
houdingen, en toestanden, dat feet ioor de Tereni^de 3ebM9Tft«r% en
Haven-bedrijven, niet rsedzaas woröt geoordeeld OM thans ia deze
haveas overwerk te doen verri«liten door de havenarbeiders. Bi t nl.
omdat «aM/afrtWB *am«»U A»A i«mt ̂ K» de swaenaferfcende b«driJTen alles
wensen te ven»ijdea,wapriii aanleiSiaf zou köaaea worden ge-voodea»
«m bet tot een ooaflie*» * lee» staking - te doen koaen.

l, Gewezen wordt op een bericht voorkomende in "Be Volkskrant" vaa IS
Maart 1953, , waarin melding is ^aaakt, dat door de eerder genoemde

"Centrale BealechtiBg» Coaaëiasie" eea bealult werd g«ooMea,wa«rdoor
-i aan de 3.O.B.3.I. be»a^lde\1>erkia«en worden oï>«ele«d.

Ten s lot te *1J nog M» degedeeld.dat ia de haven van Dj ak art a - Tand-
JoaS Priok * ««a nieuwe orgafii*ati« is opgeritót, onder de aaa«:
^Organisatie Buruh 3.M.K . " (örganiflBtie van werknenera der 3 toom-
vaart Mij Nederland".- Kiade.
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Voorlopige vertal tn£.

Teod jong Prlok, 5 Juli 1951.

Be* i 14«i/SoG. PU/51
Bijl*! f
onderwerp i algemene tistn*

Aan het B**£IUV van de
Yerealging
B;jafca*ta«

Heren» ' ^ •
zoel:, i 9*td* bokend la» omvat de a.B^P.P. (Cerikgt

Btwrab Pelabuhaa pola^eran) ttstswoóaedis • resd* htel Indonasie act
oen ladeoaantal van iwwa? dan 55-000 oa ia een deel geworden van
dt öentral Orsaalsafil Burró Sttoafe Indoneala (3. O, B. 3,1.)» die
alcb ov^r all* fcakk«n vaa het bedrijf glrvan uitatreïct.

de laat at* tijd w«M r«eds ^^«rToadtói, dat de
tuasen O» werkBö«« «n U

a«t ét vooruitgang van ét t!J4| Mt«e«B baweaen is door dt onver-
hoopte aebwwrtjflötflseai die all9 pogiagen ots dehoopte aebwwrtjflötflseai die all9 pogiagen ots de alg*«ft«aft soaaa-

r*ift>«t«r«tt BMN*i&llNB| l» t»»t bl^sonder dt
vaö do

aotiliiiebod«a coaoOTifcr«ren a ie h op;
a) dt «rïcaiuiias t.&.v, dt Tatrer^nlgiaa volgens d« ffloDBeli^kc «at

re ebt «04 welks *rït»nnlng mog niet Ln. al haar
is

b) het looa van d^ orbeidtr» dat noa n lot gortg@ld is in orereon-
att i* rddtll^kc meaBölijk» levensbehoeften j

e) dt gï-oöd*iftg van «alaria toegekend aan e«n Indoaeeiacbt
mttner, *®lk» aict étstlfdt ia als dit vsn een werfenaaer van
een onaer* nationaliteit voer deself d» verrichtizig»
ét werkn«a«r, die gttn aandeel lorygt in de ïrinet, weitee resul-
t»at is van aijn arbeid.

bet Boofdböötuwr van do 3. B. r. P. krachten»
bealiaslag van baar Cc-ngr«8 es dt grot« Oonferentla, dt volgende
eiach ovörbendigt o-o ttn veraisderinft te verkrijgen van 4e voort-
dttr»ad optredende «©«ili^hed»*

Dt vooraaass«*9 eiflea
1. erkenning ven d#
a* Jpalag loon.

H«t Hoofdt»t*u«r hoopt, é«t d««BG «i9ta &o vlug
afg»b«a9d«ld «uilen wefete tft u»«rli3k i? Juli 1951 ö r«ö<la «aas
vooa? d« werknöB*rB bevredigend aatwocxrd kunt govttn over hatge
w»ax»tt 0 aceooïd kunt ga*n o& dat Dttgtta uw sö*dk«ttring nog
niet littffe g«B«fflttnlijk door ons btaprokttt kan worden,

9 voer UW aandacht

Hoofdlxratuuir s.BJPJP



2 «»'



F - 6 «Saaarfc 1952 $

1LQ£8£JSK$ iSISJSI

Banab Pelafcöfcaa Felajjarsn ladcsa&sia (S-,B,P,.P.)

da
De werkgever erkent, dat de Sent rol Organlsasi Selamb Indonesië
(S.O.B.3.I.), TF»lke werköf* op alle erbeldsterretnea omvat aai
e«n afdcliag ba»*»*- en ccbeepvaartpersoneel » door d® 3. 3 J?, P. ver-
tegwnwoordégd wordt als 4* »ai€« vakver«enigia«t die d* werkers bij
bet bavea- en scheepvaart bedrij vertegenwoordigt,
Hierdoor erkea* de wexkgörer d« bevoegdheden van de vakorganisatie
al» volg* i
l* D* wtifcgcver aal geem Qrv«*e«ale*»st aasmaan r» et anderi

sa t Ie a.
bevoegd om d«

bst bedri4f «a al bêtgeext verband houdt set de werk*
bedrijf van eljn wer^sevc-r in ogenschouï te

3* D« we*kg«rer geeft plaalf», tl^d voor bosairQklag®» en
' rulmtef tevens ter bevordering ven d* activiteit van de organl-
aetl» StBtP,?» (3. 0. B. S. I.) 5
a. kosteloze kantooyrulfflte, geheel voorzien van licht, wat er, soa»,

voor ét tastolllitfjem van de vakvarenlgljag ia bet bedrijf en in
broikleen d* arfeikeleai één kast» 44& alt je, twee stel scb
taf ti»« é4n schrijfmachine, lei ach rij f bord, lén telefoon»
toestel.

b* ruimte TOOT vergaderingen» carsassen, causerieen, bij«emk(»i-
aten, onz, ia het bedrl±f , voldorade voor alle betrokken axfetfc
ders, w«lke ruimte minstens eeas per maand tijdens bet werk
voor de tijd va» 2 uur beschikbaar moet iro*den gest«ld. De

tijd wordt voor d® l»éem als werktijd gerekend»
de werkgever mag hst roadgAen van paiafletfcca. lectuur, lljstoi
e.49L. onder b*t werk niet verbiedem

led«n van de S.B*P,P, sijn op ieder ogenblik gerechtigd het
k t« verlate» als du »«fK„^lLjJJul4il>»»kaa*0©r t*i* plaatse

geroep ea wordai, voor de tijd vtm ten hoogste l uur per dag.
4. a, AaaatelltDft, : ov«rpliiatfliB6 «A ontölag vs,n de werknemers be-

hoort ven 10 vor«n wit 4e 8. B. P. P. aldaar bcerprofcen te aror
op ba«i« Mervan, dat htt ds werknemer en zijn organisatie
niet schaadt,

b. Dfttacbtrlag van d» w«*ïc&*ft*r 114 S.B.P.P, t .b.v. de organisa-
tie b«koort door d* werkgever goedgekeurd te vordea

i«iR van eea aan per kwartaal.
5. Trijstalliag van arbtfid voor de werkneaer» die door de organisa-

tie uitgekozen wordt,m«t dé blijvende zekerheid van alle rechten
te bezitten a la de andere werkers voor:
a. het b«itaar van Sentral Biro Soboi - één
b. " " ** Sobsi t jabang (afdeling) - óda pereoon.
c. " Hfd.b©0tmir 8, B. P. P. - ééa persoon
S* " bestuur S. B. P. P» «f d el ing - 4én peraoon
«. Sectie 3,B.P.P. - twee p«rsoo«a
f* b«t kader vaa cwrwueaan, congressen, conferentie» p«p actie

één persoon, voor solaag dit nodig is.
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6* Voor de behoeften van de organlsatiö 3.BJP.JP* verstreict de werk-
gever:
a» twee vrytearlï©» voor bot tafcerimsmlair en e@n vrijkaart VÖ«H?

het internationaal seevorkeer. foor de interinaulalre scheep-
vaart wordt dit ««os in de dri«~ «ja voor do international*

• scheopsverbtacliiis *ens ia de a es taaandaa.
Moelrb die werkgever niet ta het beait zijn van e«n scfaeeps—
verbinding fcanodigd door de 3. B. P. P., dan behoort de werkgever
&« relskostsa te betalen, soveel als

b» woor d« banodigdïn»deïï van h«t coagres of conferantiea scbenkfc
de w«rkg«v*r »lk Jaar R.5.000t- (Tijfduisend mplah), te be-
talea op elk tijdstip, dat do C. B. P. P. het behoeft.

c* d» cml;«nt«a van besprekingen en aMsre b^seblkklngea jehoudan
tuason workgevor an worknOTar, smll«a ton volle gedragen «or-

• «i «» door ds

XI , . . ,
-* A -

1. Vaste daggelders ontvangen iadere dag als
vaaaf H*/»- (a«v«ti rupiab) tso* B»15»«* (vtjftlea r-uplab) af-

van d« plaats (ligging) van elke haven.
Het loon van ds Io83« dagarbeidars ia andeirbalf maal dat van
de vaste daggelders. .. ..... ...... ........... _ ....... ....
Voor d® bat al ing van aangenotaftn werk word6 bet tarief per ton
7dxt»oogS volsöas 'bet percentage waaraee ïict dagloon ooboos-
gaat» gerekend 7 «ÖT •«•HtaM p*r dag, mtal«m betaling voor elk

mlnstesfi geliik aam bet loon van «en losse dasarbelder,
colli vracht voor £*» aan mag asoclfflum niet meer wegan dan

4* Ret laagste baallisalarta voor eea aaandgelder ia R.lOOt-
5. De aalarlaverboging voor deze werkars ia g@ll^ gerekend:

a. ttaamdsalaafis b«n«den B.100t- wordt verhoogd tot S»100t-
waarbij de v«rboglng minstens IU60,- bedraagt.

b. maandsalarls van «eer dan R «100,- zal ast 30$ verboogd
cordon &tt een minumtta van R. 60,- en een maxtmuoa van S.100r

c» bet loon van 40 vaat* daggelders wordt met £.5»** verboogd
of de laatstgenoten betaling,

S*' de betaling volgens werkuren, «al verhoogd worden op basis'
van de berekening Tas bot min totaal »an van da vast* dagarbet-

e. alle Icomrvcrbogingen wordea gebaseerd op de diensttijd
bekwaamheid; voor d« daggelders geldt dit elke aea
t«rwijl fiit vooar de B^aidgeldere eens per Jaar
Be tyê om van bet laagste tol; bot hoogste loon te komen
mag alet a» er dan 10 £aa*

wordt g«reg*ld volgené d«
ten (rayon systeeta) set als minimum K. 100,- per maand.

7. Cr«ïin»to«lag« wordt al» volgt g«r«gelds
a. d« «ebtganota ontvangt 40^ van het maandeli jkse basissalaris,

oiot een fiinimnB van R.6O»- per aaaand en eau aaxlmm van
LU20Q,- per oaand.
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b. elk kind beaeden 21 jaar en niet werksaam ontvangt een toe-
lage van R. 60 r~.

B. Ovö3fw«iicseld«nï
a. op gewonee wöi-lidagea voor «Ik uur 1£ x bet uurloon
b, avaadwerk (tam 18.00 - 06.00 uur) voor elk uur a x bet OUT

loom. -
e. overdag 09 Z.on- «n feestdagen voor elk uur 2 x «a 's nachts

5 x bet uurloon,
d* overw»rkf werl op 2«»~ en feestdagen mag slechts verricht

worden ais dit noodzakelijk ifl, tevens vrijwillig.
9* B 14 tewerkstelling bulten het aangeweaen arbeidsveld aal be-

trokken» een detacberingstoel&ge ontvangen:
a. eetgeld per dag S» 10,-
1». logies per dag - 10 1-

*• 5»**' ............... ....... " ......... ........
d. de onkosten naar 4» nieuw» arbeidsplaats, heen-»- en terug

worden door de werkgever gedragen.

K). «alper»OB*el» dat 3 x 24 uur aaa 1to«vd van een schip, gelegen
buiten de h&é*a, werkt, aoet bybetaling ontvangen, aio bet
««ftpftld voor het «we%»a bulten het verplichte gebied, naae-
lijk H* 10»- per dag.

11. Slet werkea wegenai dringende cmsteuidighedea* stekte» San- of
feestdagen wordt vol betaald»

12* Toelage niet ia de vorm va» geld is seteer geldig.

B* Betaling ccheep»p«r»oneel*
l* Salaris bolgems acbeepvaartregeling Maart 1951» de basis wordt

verboogd tot R.70t- per naand.
Betaling Tin bet salaris in de vorm van geld volgens de natio-

eitnaliteit Ten d« betrekken scheepvaartaaatachapplj en el* dit
ia Igdoaesische «unt gebeurt» één behoort dit volgens de of*
f iciele koer».
Het loon van liet acheepspersoneel gaat gelijkelijk 3096 omboog
«et een mini»u« verhoging van R. 25»* p* r maand.
Wordt arbeid verricht in Hederland dan behoort een toelage van
H. 40,- per aaand ontvaagezi te worden» geldig vanaf de dagf dat
4e order uitkwam.
Zolang bet schip ligt buiten een Indonesische en Hedorlandae
haven» ontvangt het personeel een h
gerekend van het «aaadbasis salaris.

6* Het looa wordt eens per aaand vooruitbetaald» berekend voor
30 dagen werk.

7* Lo&o. voer overwerk
ft* gewone werkdagen R*lt- per uur
b. Zon» en feestdagen R.l,- per uur

8. (Jeainatoelage ala van bet walperaoneel*
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9. Voor alle zeelieden gelden de Internationale scheepvaart wetten,
terwijl per we«k 40 werlmren gerekend worden, elk uur meer orer-
werk I*v dat par week niet meer dam 16 uur mag bedragen,

Gratificatie wartft elk Jaar uitgekeerd tot eee bedrag van minstens
£ maasden brutosalarlfl.

BSCHT^K.
die werken volgene contract, dan wel «onder, ia eeh bepaalde

eidavarhotiding, loon rfchtstrêefca ontvangen* dan ml nlei, dage-
lijks, wckell^faB, of maandelijks» aanneming e. d. ruw» dan «*i fijn
werk, sljfi werkjwmera, dl» dezelfde rechten be alt t en «m hetzelfde
loon voor hetzelfde werk, aonder onderscheid ia baldakleur, gods-
dienst» seate of

IB
Elke overeeakoaat door de afdöliagan van de S. B. P. P. IA de residen-
tie bereikt. *i$R beslist geldig, ainstens als een overeenkomst»
die centraal wordt

TAH
Elke overeeakomat wordt in het Indonesisch ge»chr«ven en vertaling»

ia een vreead» taal, maar bij verschil van betekenis zal de
teist

De*e orereenkoaat la geldig van. .............

Hoofdbestuur 3. 3. P. P.

5 Wil
w. g

Pongurua B«oar*
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Basiö-salaris
loogste

Jaarlikse

I mrenbedrl jvenpersoaeel
"atorlalo dienst
Tlamerraan
3ankwerker

s.

Kabügast
Soldeerder
Kraandrl^ver
Leerling kraaadrl^ver

*'otortst

olleaan.
•atroos

Ei:
130»-
130,*
135»*
120»-

145»-
135»-
130»*
100»*

B U S ü II K A P A L

Vandoer kepala
Maadatur proadek
^*ndo»r êal^tt makan
Mando«r kolas 3
^ando«r a laüwaja
P*la4«a d«ri Hacbod»
Pelajaa

paatiy
pantry

uotak orang Indoaeala
maaak
auataa ....... ,

Fl» 250,-

Pela^an
Pelajan dari Hacboda
Pelajan salon tampat
Chsaters

pantry

Djurti masak ontwic orang i3uropa
Peabantu djorw aasak (tk rotl)

djuru masak
S«Mfi bad^t

t ut 3i
i klas H

Öteap»! S.B.P.P
Prlok, f Juli 1951.

Sof"
90»-"

120Ï;

90»-

65»-

100̂

w.g,

200»-
aoof-
^75»-

200,-

250t-

100f-
150,"

125»-

110»-
150»-

250»-
175»-
110»-
150»*
110»-
100»-
140»*

7» 50
7»50

5 —7*50

5,-

jaarlijkse

7,50
7*50
l*:I::
;:

vlil::
10.-

5»*-

Ii:
S.B»i»,P,
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D^akarta, l? J al l

Af d* t Vertegenwoordiger r, .v. atoomvtiart 5'aat schappij
- * * ' BC/U "ledarlaiid**,

"Het scheepvaart buis",
JL.K.S..$ B.B P.A...JU

Beren» ..
SOBSI ~

Toen w*4 tl oaLangs wo# da toewij slag van do
tifieatie schreven» ««Mm wij U «v reeds op» flat het bier een ocla-
taat aueeea v*a de liakee vakveaenisiasaa «. lm hoofdzaak de 30BSI *
betrof a» «ij dit »ea «aai? bedenkelijk verscM^Jteel vonden, oase
v»aa» dat na dit succe» d* vo levereen is ingen tt«t gi
«laan souéea komen, i« wil. aew spoedi

week werd ««m do 3cb»epva«rt Vareeniglag e«n scbri j-
v»n van bet Hoofdbestuur TÖH d« SBP? toegeaonden net »e«r vergaand*

op b«langri3fc«
awatal algemene Terlaagene, de vakrereenlslas als ao-

danig betreffende* wij sluiten ü van ^B««iBd ecbrljv^i e«n TertalLng

B* 3BIP beeft op otterlijk 17 Juli antïfoord verlaagd, das
wederoo de werkgavers op »«er korte termijn dringend «em besllsclng

Dato gieteaea ia hierover in de scheepvaart
VMBftéaaMU Hoewel bat algamana ötajadpirafcw»»* dat da eisen onaanvaard-
baar si|n - da verlangde loottavertosiaean i» bet enige puütt vaas*
over aogelijk nader wan gedachten kan worden gawiaaald * ia bat
tactiacb niet Juiat geoordeeld reeds beden aan afwi^and standrmtt:
in «a nemm.

Geilen bat feit, dat bier wederoa aa& dmidalUlt bewije ia
geleverd, dat da GCBSI door rigoureuze «taa® bet bedrijf«laven wenat
ta rerlaBanen. beeft d* Scheepvaart Vereani^ing bet da Jaiita «eg ga»
vonden ti4d ia vinnen en üadddela aam tegenactio ia ta aettan Ik
dien gift, dat da publiek* opinie wordt beweift an geweacn wordt op di
desaatraoM gevolfifttt. welke d» actie wam de linkse vakbeweging voor
fa welvaart was dit laad zal bebbaa.DDoor da Scbeepvaarfe Vereenigiag
U êm&gm volataaa wt ta antwtxirdeii, dat bat» geaien Dat korte
ti^dabaatak* nlet,ao«eli4k io reeda op X? de*»* baar standpunt ta
bepalen, Dit antwoord i* made ter kennia gebracht van bet Miniatw
wan Arbeid* Mocbt de SOBSI/SHPP ia dit antwoord aanleiding «ien

—_--w» aas actie ta beginnen, daa kan bat "iniateriö van .-,,.-
beid, of bat militair *e«ag slat anders f«agex«a* dam tegen«aatr9-
galaa ta troffen, dasr bat stadia» vm b^aprekiagen nog niet ia ba*
eindigd*

Ban der voornaamste e iaën Tam de SOBSI/SBPP ia da erkon^ing
als enige vakvereniging van arbeiders bid da Haven- en sebeepvaart-
bedrijven. Daaa ais moet ia aan democratische Btaat soniar tneer va»»
den verworpen m kea dan ook nooit da iastwaBing van da Regering

* babbam *



hebben, £e verdere algemene eisen zl$n min of ..eei* TOH uitvloeisel
ven do eerste ais*

Bet oe«&0t«piaa$ vaa dt Sebtapvsart ?er*<ml@iag l» tfcaia©
doönöe ®<m soort Kemorandöm op te stellan, det toegezonden gal ns>»~
den aan all® alnlsteo^s, de ^rocu2>eur Generaal» de Vlco-n-resldont en
de buitonlaadse ambassades. fcwsfts sa l do niet linkse pers morden
Seïnfoi^aeerd» teneinde ook langs dl© weg de publloke opfale te bewor-

• fcen. Wli sullen thans moeten afwachten welk ei i eet- dltallöa aal beb-
ben. Het l® oaas bek :ad, dat ét SOB3Ï Beasafceel pogingen in het weifc
stelt o@ all® vakbonden M| de vitale bedrijven oMer baar Invloed
te brengen, zo aodig door Intimidatie.

Van hot Iflniatöxle vsa Arbeid la, .goals *lj U
schroven, m-lmig steun te verwacbten* i'.o la tbaaü bekend, dat
ambtenaar Iran d© af d.* -rbeldsgescblllen, die speciaal arbetdskwesfclee
ia de havens behandelt, seli' lló Is van de ;5BPP.

ïensl^ stch bier t© leaide oen öaaD@k:«6r voltrekt, %'Owi-L-ica
wlj| 'ia de uaaste toekomst aog tal ~rea moelll^kbfêdeEi. w i| achten b«st
allörtiiüst uitgöalc*&n,dat d® fetiMlge elsa^ mm do ., r^* do eerste
stappea 2.14& naar ©on verdere grootscheepse act lo on dt? baveiabedrl^
ven wel eeoa voor @@& tijdelijke atllloggijog van tun UeUx-LJ^ sullffli
komeü te titaan, uiteraard aal de ^cneepVüuirt Vax^anl^iag &£ alles op
zetten ma dit te voca'konien. masr wanneer slch go^ ®po«c[lg@ ver&ndo-
ring Toltr@3tet» ts dea« tlièeli^ke 0tilst@jod a!0seM«a d@ ®nlg@ dotl-

end® maexregcl om tot «©» oplossing van de huidige problemen t©

oals wt^ hltsrvooe reeds qpnerkten* sullea d«
apart wordaa bekakan» De»e laatörl© Is tbana In studie en

wij willen osiö daaro® iroorahands van opaerkli!^©» oatfeoudeja, daar
niet t« óvez*g!en Talt waarop d© lö<m©ls®e, in folte

symptoom is, dat aesr .pi meer dé dringende
noodaaak wor<lt üifteaicn os tot geregelde t aes+jnnd<m ia dit ïancl te

;.oal@ t? utt de U toêg^^oadem artikels® alt de
en Chinese per» zult b@bb«n g@l«s^t| atfhrooait mm. daarin n lot
S© erltl^e op tï^efc R«gertas«lMlelA «lt te osfaoen* wió vooy ons
aam ook de nonlne toegedaan» dat IntoiosieT© voorllcbtlnfj; van de ba«-
val Icing, dat cbaoe la de havens onmlddellirjke terugslag vindt op
bet koBteapell voor logereen, ni«t anders d,n vriichtdrafrend kan "i^a.
De bevolking sioet i^ielh er van bewuct «oxdea» dat In dit 'Lai3d til ent, te
wordem gewei&t on h®t niet oaiigaat «3at bepaalde grogpea, geleld aoor
oav<?raii woordelló;ce v^leaentea, bet i^od lancxïaielljke scbade beralc-
k©n0n. ^BT ons ter c-rtï Ifl gekomen, overwe&^t men la nögerlassia'ln-
geü opeelale bepalingen La het leven te roepen met betrekking tot
de werktijden la de bavona, «aörbl;; a pee laai bet congestie probleem
een overwegende factor is* Aan de andere kant Is ons evbter öeiéiid,
dat bet "' luister Ie van .Vrbeid aan de 4O-url^e arbsidaweek niet wenst
te tomen en slechts bij uitajonderlng orerwerk wil toestaan» wy sul-
len du» raoeten al^ecbten in welke richt la j bet uitgaat en of het £&~
d©rdtiad mogelijk zal blijken te si^n de linkse vakbeweging in de
band te hemden,

ült d© bijlage aalt D leasen, dat oofe de lenen van het va-
rend Indonesisch personeel in de eisen zi^n betrokken» ^ferent de
gevraagde gagea voor dit personeel a oud en wi3 gaarne U^ opinie ver-
nemen,

- In -



la dié verband Billen wid tevens Uw schrijven van 6 Juli
over de Lebaraja-gratif ieati© voor d© Indonesische bedienden beant-
woorden. ?on cutge eis al^dens de aBP? hier is ons tot op heden n
niets b®k*nd» Oei öe be-diënden hefebea -zich hierover aie t

314 oase receate beaprettngen op bot liaisteri® van Arbeic
de I^bararur&ratificatle IB de hadiab voor opvareaden van de
niet ter aprak» ^kosa«n Iwtl vsa è® l^f.M,)* Het standpunt ven

de B«L, ea «os is» dat bet ^tnlsterie van Arbeid la descai geen be- •
sluit kan slaau voor Indonesische echspel Lagen werksaeai op buiten-
l&ndfle scbepe», die buiten de Asttèipel varoa. Wij bebben bet veraoe-
d«nf dat bet ministerie van Arbeid Ut staadpuét erkent» hoewel dij?
natuurlijk niet behoeft la te houden» dat de 33FT toe)? niet sa l tracb*
ten baar zin door te setten. Bern feit is echter, dat Eich moaonteel
geen enkele mostliWcheid voordoet, De aaaaonetering op de "'^ran^e"
vond ï»edcnocbtfcad IE volJcoaî D. ruefcto sfeer plaats* In de aanmoest e-
ringabepalingen ie alleen d* clausule optï^mosieB, dat öventuel® Xo
veranderingen ook voor de bed i enden wa Ie ur>z*^n^n Kullen geiden.

Tij 'willen hert b 13 deae elgemene bMchowrtngeft la t on» a:;cb
«ouden bet op parij» stellen U# inaichtan te ^«^«m ferneRieG ontrent de
eiaem v«a 4te 3OBSÏ/SBPi>ê teneinde hieimedt bl^ bet bepalen van
staudpmit i^ck^ning te feunnoaa "

%*g.

P.r;. ;ïo^uict vernemen 9i|f dat bet beatuwr vtm de 33PP bet ant-
woord van de Scheepvaart Vere«niglag; s«mder ecuaEieotaar ia
ontvangst heeft genomen, Mem achijnt niet het voornencn te
hebben al met een bepaalde actie te beginnen.
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I.D.No.2.

VERTROUWELIJK.

Betreft: Hoge Commissariaat R.I,
tegen S.B.P.P.

6 FEB, 1952
In antwoord op Uw "brief dd.3-12-1951, wordt

medegedeeld, dat tot dusver nj.et ie kunnen blijken, dat
door het bestuur van de te ' e-Gravènhag^ö gevestigde vere-
niging van Indonesiërs de wPerkumpulan Islam" enige bij-
zondere activiteit aan de dag werd gelegd om de Indonesi-
sche opvarenden van het m.s.MWillem Ruijsw te bewegen
"én bloe" te bedanken als lid van de "Serakat Buruh Pela-
buan dan Pelajaren" (S.B.P.P.) en zich aan te sluiten bij
de in Indonesië - DJakarta - gevestigde "Serikat Buruh
Islam Indonesia" (Vereniging van Indonesische Islamiti-
sche arbeiders).

Evenmin is kunnen blijken dat destijds n.a*v.
de activiteit van de S.B.P.P.-vertegenwoordiger in Neder-
land - Amsterdam - Sudirdjo, geboren 23-11-1922 te Mingi-
ran (Indon.), wonende te Amsterdam, op Backershagen te
Wassenaar een conferentie werd gehouden door de waarnemend
Hoge Commissaris Mr.Djoemhana en enige leidende figuren
van het Hoge Commissariaat ener- en enkele bestuursleden
van de "Perkumpulan Islam" anderzijds.

Uit de hierbij in afschrift gevoegde brief,
welke in de Indonesische**̂  gesteld (vertaling aangehecht),
van de vertegenwoordigers van de S.B.I.I. aan boord van
het m.s. ,Willem Ruijs% gedateerd 17-1-1952 en geadres-
seerd aan de directie van de Koninklijke Rotterdamsche
Lloyd te Rotterdam, kan blijken, dat enige Indonesische
opvarenden van de „Willem Rui j s lid zijn van.de S.B.I.I.

Van tot oordelen bevoegde zijde#werd vernomen,
jdat kan worden aangenomen, dat^ slechts enkele Indonesische
lopvarenden van de.Willem Ruijs'lid zijn van deze S.B.I.I.
Het merendeel - aldus deze tot oordelen bevoegde zijde -
der Indonesische opvarenden werkzaam op de schepen van
Kon.Kotterdamsehè. Lldyd, is nog steeds aangesloten bij de
S.B.P.P., welke vakvereniging is aangesloten bij de In-
onesisehe communistische vakcentrale de S.O.B.S.I.

Zoals uit het schrijven van d\ S.B.I.I.- verte-
genwoordigers kan blaken, wordt daarin verzocht om de z.g.
"Lebaran-gratificatie" voor de Indonesische opvarenden
voor 1951 alsnog toe te kennen.

. * .Van de zQde der directie van de Kon.Rott.Lloyd,
werd aan de mandoers SURO en MAUT medegedeeld, dat dit
verzoek niet in behandeling kon worden genomen, omdat:
a. het hoofdbestuur der S.B.I.I. tot dusver ingebreke is

gebleven de directie der Kon.Rott.Lloyd er van in
kennis te stellen, dat J& vertegenwoordigers van de
S.B.I.I. aan boord van haar schepen zijn aangesteld;
dit verzoek moet worden ingediend door het hoofdbe- -
stuur der S.B.I.I., bij de vertegenwoordigers van de
Kon.Rott.Lloyd te Djakarta;
aan de belijders van andere godsdiensten bij soortgelij-
ke feestdagen ook geen gratificatie wordt uitbetaald.

-Be-



- 2 -

'V'J/'f Be Indonesiërs Ismail en Achmad Sarudji, die
' als vertegenwoordigers der S.B.I.I. aan boord van de

„Willem Rui j s'dit schrijven mede hadden ondertekend waren
bij dit onderhoud niet aanwezig.

Verder wordt medegedeeld, dat ook thans, naar
buiten, aan boord van de schepen van de Kon.Rott.Lloyd,
weinig $f geen activiteit door de vertegenwoordigers van
de S.B.P.P. aan de dag wordt gelegd. Zoals reeds in dezer-
zijds schrijven I.D.No.2, d.d.26-10-1951, werd medegedeeld,
Émoet de oorzaak van deze geringe activiteit vermoedelijk
Jworden gezocht in de arrestatie en aanhouding van meerdere
Ider vooraanstaande leiders der S.O.B.S.'I. en de S.B.P.P.

Het is echter ook mogelijk dat deze ogenschijn-
lijke rust een gevolg is van de werkloosheid onder de Indo-
nesische schepelingen, varende op de Nederlandse schepen.
Toen onlangs te Soerabaja 25 nieuwe Indonesische bedienden
Jtoor de „Willem Suijs'nodig waren, hebben zich daarvoor
circa 800,personen gemeld. Op zeker ogenblik stonden wel
175 tot iiÓO gegadigden Voor het kantoor waar gemonsterd
werd. (Bjembatan Merah te Soerabaja).

Dit grote, tot dusver ongekende aanbod, is ver-
moedelijk mede een gevolg van de beduidende vermindering
van het aantal Indonesische schepelingen, dat op de Neder-
landse schepen wordt tewerk gesteld.

Vernomen werd dat de penningmeester van de
S.B.P.P.-afdeling te Soerabaja, met medeneming van de gel-
den dezer afdeling, spoorloos zou zijn verdwenen.
l Onlangs werd door de directie van de Kon.Sott-
Lloyd een brief ontvangen van het Indonesische Hoge Commis-
sariaat te 's-Gravenhage, waarin werd verzocht, het wel-
haast traditioneel/geworden dobbelen - tollen - in de ver-
blijven en aan boord van de schepen te verbieden.

Bij een conferentie hierover met de vertegen-
woordigers van het Hoge Commissariaat bleek, dat Het Hoge
Commissariaat niet genegen was een dergelijk verbod zelf
uit te vaardigen of te ondersteunen, wanneer dit door de
directie van de Kon.Rott.Lloyd zou worden uitgevaardigd.

Het gevolg hiervan is geweest, dat ook door
de directie der Kon.Rott.Lloyd geen verbod werd uitgevaar-
digd.

Bij aankomst van het m. s.,Willem Rui j s ~ in Decem-
ber 1951 te land jong Priok - Bjalcarta - werd de vertrouwens-
man van de S.B.P.P. aan boord van dit schip - AHA.T - we-
gens luiheid ontslagen. In verband met de daarop door de
8.B.P.P.-leiders gevoerde actie, was men aanvankelijk genood
zaakt hem in dienst te houden, doch werd overeengekomen,
dat hij aan boord van een dtr vrachtschepen zou worden
tewerk gesteld.

Toen Amat de JTillem lui j s verliet werden in
zijn bagage enige artikelen aangetroffen, welke aan boord
van de „Willem Ruijs'moesten blijven (o.a. een theedoek) en
welke hij zich kennelijk had willen toeëigenen. Haar aan-
leiding hiervan werd Amat toen toeh ontslagen.

N.a.v. een collectief schriftelijk verzoek van
de Indonesische schepelingen aan boord van het m.s.
Waterman',' gericht aan de directie van de Kon.Rott.Lloyd,
wert de hoofdmandoer van dit schip Oedin, wonende te *s-
Gravenhage, Hemsterhuisstraat 144, met ingang van 1-1-1952
gepensionneerd.

-In-
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In dit verzoek werd medegedeeld dat het i.v.m.
het optreden van Oedin, tegen het onder hem dienende
Indon.personeel, niet meer mogelijk, was onder hem te
big ven varen.

Oedin die het verzoek heeft gedaan, om als
bediende op de JTillem Ruijs'te worden geplaatst, welk ver-
zoek niet kan wórden ingewilligd, heeft een Indonesische
vrouw ©p Madoera en is te * s-S-ravenhage gehuwd met een
Nederlandse vrouw. (Einde).

Aan B.V.D.



V e r t a l l n $.n

BotteMöta, 17 Januari 1952,

Het verschuldigde eerbiea aan
de heren van de Directie van da
Botte rdamse Lloyd
t€ Botte rdarn*

Zeer geachte Beren,

Ondergetekenden, ïaeuadoers en vertegenwoordigers van de s.B*I»I.
(Serikat ïuruh Islam Indtaaesia - vereniging van Indonesische Islami-
tische arbeiders*), na gehouden besprekingen, met onza leden, werk-
zaam bij Uw man t schappij, geven hiermede eerbidig het verzoek te ken-
nen, hetgeen op vorenbedoelde besprekingen het vooraaejaste punt uit-
maakte en luidende ala volgt:
Ieder jaar op enige hoge erkende Christelijke feestdagen, wordt

aan de werknemers van verschillende maatschappijen een gratificatie
uitgekeerd, welke bedoeld ia als een tegemoetkoming voor de grotere
huishoudelijke uitgaven op deze feestdagen.

Ha overleg doen wij U weten, dat over het algemeen, de Indonesische
werknemers bij Uw maatschappij Islamieten zijn en wij vertrouwen,
dat tl alles in het werk zult stellen met betrekking tot deae kwestie
Het is in verband hiermee,dat wij ons verdoek tot TJ richten»
Enkele iaaanden geleden, de juiste datum was 6 «Tull 1951. werd door
ons de Lebaran gevierd, hetgeen voor ons de sluiting betekend van dB
vasten-maand (Bulan Puasa)«

Haar de heren waarschijnlijk zullen weten, is &&ze feestdag de
voornaamste in de Islamitische wereld*

Zn verband met de viering van deze feestdag zijn on%e huishoude-
lijke uitgaven ook ver boven het normale.

Daarom verzoeken wij de heren, op grond ook van Uw erkenning van
onze godsdienst, om naast een vrije dag op bedoeld Lebaran-feest,
ons op deze dag in het genot te stellen van een gratificatie, opdat
aiet de indruk gewekt zal worden. &at door ü verschil wordt gemaakt
tussen de beleiders van de Ohrisielijke- en de Islamltische-eods-
dlenst*

Alhoewel verlaat, verdoeken wij U dringend alt veraoek alsnog
in te willigen, opdat ontevredenheid onder onze leden - aanhangers -
wordt voorkomen.

Vol vertrouwen aien wij "öw antwoord hierop tegemoet*
Met de nodige eerbeid

Hoogachtend
Cople conform:
1. Mr. Aöhmad, secnPertama H.Q.R.I» Hoofd»Md* Suro
£. S*B.I.I., Djakarta ie Maadoer/ Main
S. Perk.Islam, den Haag.

WakilS S.B.I.I.
Ismall en
£chmad Sarudji*



A F S C H R I F T » . . . . . .

jht. Rotterdam 17 Januari 1952e

3!uan2 Direksi Rotterdamse Lloyd
di Rotterdam*

Jth,
Kami jang bettanda tangan dibawah ini,Mandoer2 dan waki!2 dari S.B. I»!

(Serikat Buruh. Islam Indonesia*),sesudah berunding dengan anak buah kami,
jang bekerdja sebagai pegawai pada perusahaan Buan, bersama ini dengan se-
gala hormat memadjukan kehadepan Tuan2 permintaan jang mana telah mendjadi
pokok pembitjaraan dalam perundingan tersebut diatas, dan permintaan mana
pula sebagai berikut adanja*

Setiap tahun pada berapa hari besar Agama Kristen j and diakui pegawai
dibenaatjam-mat^am perusaïiaan mandapat had i ̂ ah (gratificatie) Jang majsudnja
untuk meringankan beban pembelandjaan rumah tangga berhubang dengan hari2
raya tersebut*
'' Pada hemat kami Tuan2 mengetahui,bahwa seluruh pegawai Tuan jang ber-
bangsa Indonesia ummumnja menganut Agama Islam dan kami pertjaja pula fuan2
sekalian mengindahi segala apa jang bersangkut baut dengan hal ini»

Berhubung dengan ini kami mengandjurkan permohonan kami itu.Berberapa
bulan ^ang Ialu,pastin5a 6 Juli 1951* telah diramaikan Hari Lebaran, sebagai
penutup bulan Puaea.

Sebagai Tuan2 barangkali sudah ketahui,hari raya ini har in j a jang dipen-
tingkan sekali dikalangan ÏÏmmat Islam.

Dan berhubung dengan hari raya itupun pembelandjaan rumah tanggapun
djauh lebih bandak dari biasao

Oleh sebab itu kami bermohon pada Tuan2 supa^a bersama dengan pengakuan
Ohzan terhadap agama kami,jang berupakan pemberian hari pré (vrij dag )pada
d>ri Lebaran tersebmt,ïuan beri pulalah hadi^ah (gratificatie) untuk hari
te'rsebutjsehingga tidak dapat timbul, pembangkelan bahwa Tuan menperbedakan
antara Agama Kristen dan Agama Islam»

Permintaan ini agak terlambat kami madjukansungguhpun begitu kami mohon
dJHga agar diperkenangkan supa^a tidak timbul huru-hara antara anak buah
kami»

Dengan penuh pengharepan kami tunggukan balasan Tuan*

eopi» Wakilt S.B.I.I. Hoofdmandoer
l»Mr. Achmad ISMAIL SURO
Seer»Pertama H«0»R.I, Achmad Sarudji 2de Mandoer

2.S.B.I.I. di Jakarta MAIN
3»Perk. Islam» den Haag»



MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN
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Bijl. t

GAW/I, TA. 5.
Betr.t Aotie Hoge Commissariaat

t.I. tegan 3. B. K.?.

Copie voor CO.123879
«t, 3 December 1951

Javaatraat 68

GEHEIM

aoge U hierbij doen toekomen copie ran ««n geheim rap-
port van de Inliohtingendienet der Oeraeentepolitl* t« '«-draven-
hage v«n 25 Povember 1951, 3)oaa. 13/114-117, handalande or«r het
In hoofd* dez«8 Yaraield© onderwerp, mat veraoölc wel te willen
do«n ondor«o«ken of h»t daarin vermelde alB 4uiat kan worden aan-
geraerkt en wij het raêultaat daarvan te willen berichten.

i -

HSÏ HOOPD VAM DB DISISf'
Samsna de80»

Aan d« Haar
Heofdcomjaiaaarlg van Politie,

R O f f B R S A M. Rappel:30-12-1951.



A P 3 C H H I P T

g g H B I K
Verbinding i Ho. 12 23 Horember 1951.
Booo.13/114-117
Onderwerpt Actie Hoge Coaaisaariaat R.I. tegen S.B.K.P.
Datua ontvangot bericht: 20 Noveaber 1951 • **
Botrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering berichtt betrouwbaar
Teven* bericht geaonden aant—
Medewerkende instanties:-—
Ondernoaen actie:-—

Hierbij wordt aedegedeeld, dat van oon betrouwbaar persoon
hot volgende word vernoaeni

Na het voorval op l? Augustus 1951* toon zoale bekend do
leider van de 3.B.K.P. (Indonesische Zeelledenbond) S0DÏRDJO te
Aaeterdaa hot Indonesische personeel van hot a.s. *Oranje» opruid<
oa niet naar d» receptie van de Hoge Coaaissaris van de S.I. te
Waasenaar te «aan* hooft kort daarna op Backershagen 1» Waasenaar
oon oonferentie plaats gahad van do logo Coaaiasaria Mr DJOEKJUÏA

i on enige leidende figuren van aiJn Coaaiaaariaat a* t enkele be-
stuursleden van de te 'a-Oravenhage gevestigde Indonesische Tor**
enlging "Perkuapulan Islaa*. Er werd toen aan dese bestuursleden
opgedragen hot Indonesisch scbeepoperaoneel van de Rotterdaase
iloyd on do Maats«happi,J Nederland door aiddel van propaganda te
bewegan mlt do genoeade S.B.K.P., welke vereniging hij de Indone-
sische Coaaunlstische Takcentrale, "de Sobsi», is aangesloten, te
treden. Het ia het bestuur van de Perkuapulan Islaa aogen geluk-
ken dit dool hij oon groot aantal opvarenden van do *ÜT"
te bereiken j 80£ van dit personeel, dat hij de S.B.I.P. waa aan-
gesloten, heeft enige dagen geleden aan fflmWIQ te Aaaterdaa een
collectieve brief geaonden, waarin aij voor hot lidaaatedhap ran
de S.B.X*P. bedankten. Bot gevolg hiervan ia geweest, dat de ge-
bruikelijke vergadering, die «e '8~Grav»nhage door SÏÏBIRaTO vore
gehouden aio de "Willea Ruya* in Nederland waa, de E e koor achter-
wege lo gebleven.

lot Indonealiche personeel van de "Willea Buyo*, dat TOOT
do 3. B. K. P. hoeft bedankt, word aangeraden sioh aan te aluiten
hij do In Indoneeië gevestigde Vakvereniging *3arikat Buru lalaa
Indoneela" (vereniging van Indonesische Islaaietieche arbeiders).
(einde)
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•Do s s. 13/114-117.
Onderwerp: Actie Hoge Commissariaat ïï.I. tegen 3.B.E.P.

Datum ontvangst bericht: 20 ïi'ovember 1951.v /

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar,

V/aardering bericht: betrouwbaar

levens bericht gezonden aan:

Lied ew erkend e instanties :

Ondernomen actie: •

.t ••••

C

' Hierbij wordt medegej;
persoon het volgende wc

ITa het voorval
kend de leider van
bond) SUDIRDJO te^
van het B.s. "" ^ "
van de Hoge

:, dat van een betrouwbaar
Gnomen:

[ugustus 1951, toen zoals be-
f.K.P. (Indonesische ^eelieden-

^rdam het Indonesische personeel
opruide OEI niet naar de receptie
van de H.I. te Wassenaar te gaan,

heeft kort daaiyjia op Backershagen te Wassenaar een confe-
rentie platfê'ŝ ehad van de Hoge Commissaris'Er DJOüMHAHA
en enige^ïe^dende figuren van zijn Commissariaat met en-
kele hĵ tiî rsleden van de te ' s-G-ravenhage gevestigde In-
do nejagLŜ e Vereniging "Perkumpulan Islam". Er werd toen

ze bestuursleden opgedragen het Indonesisch scheeps-
van de Rotterdamse Lloyd en de Maatschappij ITe-

!and door middel van propaganda te bewegen uit de ge-
Jemde 3.13.K.P., welke vereniging bij de Indonesische

'Communistische Vakcentrale,"de Sobsi", is aangesloten, te
treden. Het is het bestuur van de rerkumpulan Islam mogen
gelukken dit doel bij een groot aantal opvarenden van de
"Willem Ruys" te bereiken; 80'̂  van dit personeel, dat bij
de 3.B.IC.P. was aangesloten, heeft enige dagen geleden
aan SUDIEDJO te Amsterdam een collectieve brief gezonden, •
waarin, zij voor het lidmaatschap van de S.B.K.P. bedank-
ten. Het gevolg hiervan is geweest, dat de gebruikelijke
vergadering, die te ' s-Graveiihage .door 3UDIBDJO werd ge-
houden als de "Willem Ruys" in Nederland was, deze keer
achterwege is gebleven.

Het Indonesische personeel van ds. "Willem Suys", dat
voor de 3.B.K.P. heeft bedankt, werd aangeraden zich aan
te sluiten bij de' in Indonesië gevestigde Vakvereniging
/'Sarikat 3uru Islam Indonesia" (vereniging van Indonesische

iWH/ölamietischs arbeiders), (einde)
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.4 November 1948. '

J ay aan se Scheep sbedi enden.

NOV.194&

In antwoord op b o v én aan geH aal d sciirijv'en:en ten
v 61 ge op de laatste alinea* van" dezerzijds' s^iiri|ven ;

-not 3846-:48 van '-fa: Juli v1948 wordt medegedeeld, dat
.nadien niets' is kunnen blijken van énig verder cont,act

vsa^Jayatosè scheep sbedienden met leden van het Al ge-
• meen Uëderlaads J ' " ' '

. Yerder is niet, kunnen blijken, dat nadien in dé ver-
• blijven , van de Javaanse scheep sbedi enden, ' dan 'wel op

dé schepen, middels pamfletten bepaalde propaganda
werd gevoerd, - . " - ' . . . / •'.' : -

-> , . . . ,

De aandacht blijft echter op .deze aangLélegenheid ge-
t,vestigd en zodra van enige .activiteit onder de Javaanse
"scla.'eep sbedi enden sprake mo.ch t zijn, dan zul t. U daar- %
mede l'n .kennis, wor'dèn gers tel d. -

B. 2.
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15 Juli 1948.
Javaanse scheepsbedlenden*

Met verwijzing naar de laatste alinea van het in aoofde dezes
genoemde geheime rapport van Uw Inlichtingendienst, moge ifc U verzoe-
ken mij wel te v/illon doen berlohten of sindsdien nog nadere bijzon-
derheden teraake bekend zijn geworden.

HET HOOFD TAK DE CEHTPA1E
VEIUGHEIDSDIK NST,

V

Aan de Heer HoofdoonaaiBsariB
van Politie, L.L»var* Laere.
te
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INLICHTINGENDIENST
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Uw brief: —

Onderwerp:
Javaanse scheep sbedi en de.

Bijlagen: 2.

GEHEIM

Amsterdam, 15 Juli 1948.

t
19JUU194&

/ oplegging voor

Aan

Dezerzijds werd vernomen, dat enige weken geleden in het
verblijf van de Javaanse scheepsbedienden der Stoomvaart
Maatschappij "Uederland" aan de Javakade, alhier, de hier-
bij gevoegde, in de Mal ei se taal beschreven, stokken papier,
werden aangeplakt.

Op een dezer, kennelijk als pamflet bedoelde papieren,
wordt in gebrekkig Maleis medegedeeld, dat voor 100 % vrij-
heid zou zijn verkregen en de republikeinse rood-witte vlag
gevoerd mag worden. Aan het slot zijn de namen vermeld van
Bong (kameraad) SGEKAMO en HATTA.

Op het andere papier, dat met hetzelfde handschrift en ge-
brekkig Maleis is beschreven, wordt bekend gemaakt, dat er
onlangs in Nederland een bijeenkomst werd gehouden, waarbij
vertegenwoordigers van Amerika, Australië en Turkije, als-
mede Soetan SJAHBIR en Amir SJAIffffOEDIN als vertegenwoordi-
gers der republiek aanwezig zouden zijn geweest. Door Amir
SJAECFOEDIN werd op deze bijeenkomst het vrij kunnen voe-
ren van de rood-witte vlag bepleit.

De Amerikaanse vertegenwoordigers zouden hierop hebben ge-
antwoord, dat, daar de Nederlanders en de Indonesiërs com-
munisten waren, tegen het voeren van de rood-witte vlag

t geen bezwaar kan bestaan en niet verboden kan worden.

Het is niet bekend, wie deze papieren heeft geschreven en
in het bedienden-verblijf heeft aangeplakt.

Hierbij zij aangetekend, dat in verband met de tijdelijke^
classificatie van het m.s. "Johan de Witt" op het tijdstip,
dat deze papieren werden aangeplakt, enige honderden bedien-
den van dit verblijf gebruik maakten. Thans zijn nog onge-
veer 270 Javaanse scheep sbedi en den én aan boord van de
"Johan de Witt" én in dit verblijf ondergebracht. Deze zul-
len daar tot omstreeks medio September a. s. verblijven.

Voorts is nog gebleken, dat deze scheep sbedi en den in con-
tact staan met leden van het Algemeen Nederlands
Verbond. Het is namelijk voorgeKomen, dat sönöö^
35 u11' "AïW. J» V. - e rs werden afgehaald en mee de stad in werden
genomen. Tot dusver is echter nog niet kunnen blijken of dan

1000-4-48
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bepaalde adressen of instellingen werden bezocht. Ook zijn
de namen van deze A.N. J. V,-ers niet bekend.

VERZONDEN NAAR: Sf d G. V. D., Den Haag. 0.2.

a E Z I E N :
DE HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE,

Namens deze:
De.Hoofdinspecteur vap. Politie,






