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Bespreking St.v.Mia
"Nederland" en Indon.
Hoge Commissariaat

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een ge-
heim rapport over het in hoofde dezes vermelde onderwerp, naar de in-
houd waarvan ter "bekorting verwezen moge v/orden.

Ik heb gemeend dit rapport te Uwer kennis te moeten brengen om-
dat het hier betreft verzoeken van het Indonesische Hoge Commissariaat,
waaraan kennelijk een politiek sentiment ten grondslag ligt.

HET HOOFD VAIT DE DIENST,'

.S.de Minister President,

.E.de Minister v.Binnenlandse Zaken,

.E.de Minister v.Buitenlandse Zaken,

.E.de Minister v.Uniezaken en Overzeese
Rijksdelen,

Mr L.Einthoven.
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G E H E I M - H A P P O R T

Uit goede bron is vernomen, dat enige weken geleden een
bespreking heeft plaats gehad tussen een vertegenwoordiger der
Stoomvaartmaatschappij "Nederland" te Amsterdam en Mr H.Mohamad
ACHMAD van het Indonesische Hoge Commissariaat te 's-Gravenhage.
Tijdens deze bespreking zijn meerdere aangelegenheden met betrek-
king tot Indonesische schepelingen in dienst bij genoemde maat-
schappij in beschouwing genomen,

O.a. is besproken het hijsen van de Indonesische vlag in
of nabij de verblijven van de Indonesische schepelingen op In-
donesische nationale en andere belangrijke dagen. Mr Achmad
heeft dit namelijk tijdens de bespreking verzocht.

Betreffende dit verzoek is daarop aan Mr Moh.Achmad mede-
gedeeld, dat tegen het hijsen van de Indonesische vlag op voren-
bedoelde dagen in of nabij de verblijven van het Indonesisch
scheepspersoneel te Amsterdam van de zijde der maatschappij geen
bezwaar bestaat en dat daaraan in den vervolge de nodige aandacht
zal worden geschonken.

Tevens heeft de maatschappij Ingewilligd het verzoek om in
meerbedoelde verblijven op te hangen het portret van President
Sufcarno. Het Indonesische Hoge Commissariaat heeft vervolgens
aan de Maatschappij "ïïederland" een portret in lijst doen toe-
komen.
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