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Actie onder Indone-
sische schepelingen

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden oopie
vaa mijn geheim schrijven van 7 Maart 1950, no.80640 met bijlage,
handelende over het in hoofde dezes vermelde onderwerp.

Ter bekorting moge naar de inhoud daarvan verwezen worden.
Mede voeg iJc hiernevens eopie vaa mijn daarin aangehaalde brief

met bijlage van 14 Februari 1950, no.79735.

HET HOOED VAH DS DIENST
Namens deze,
Het plv.Hoofd,

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Sociale Zaken,
te
*s-S E A Y 8 M .H. A G B.

Mr Dr J.Hazenberg.
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VIII. TZ.9.

Actie onder Indonesl*
sehe schepelingen

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een rap-
port over een te Kanal (Kadeere) opgerichte Bond van scheep»bedlenden.

Met eerste doel is om ook hier te lande bedoeld Indonesisch
soheepsp*rsoneel te organiseren teneinde uiteindelijk eisen te stellen
aan de Directies van de Stoomvaartmaatschappijen "Nederland** en "Bot*
terdasise 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.

____„„„ , AM Htëï HOOÏP VAK DB BIRHBT
71B2DND1H AASs Hamen» deze.
2.1.de Minister President, o-* wlv Hoofd
Z.l.de Minister v.Binnenlandse Zaken, *-j.».new*«,
2.8.de Minister v.Buitenlandse £akan» /
Z,«.de Minister v,«r»8tltie, A-,
2.B.de Minister v.Unleaaken en Overz.Bl jksdelen,

Mr J) r .J .Hazenbe rg*



G E H' B I M

Op een ledenvergadering te Karaal (ïiadoera) van de
tuan Buruh Pelajan Kapal" (Bond van Scheepsbedienden) , gehouden op
22 Januari 1950, zijn - naar uit betrouwbare bron in vernomen -
de statuten en het huishoudelijk reglement van de bond vastgesteld.
Deze 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.
loden te werven en hen te laten lezen de te Soerabaja verschij-
nende bladen "Umuia" (Kaliasln 52), "Utusan-Indonesia" (Aloon-
Aloon 30), "Berita" (Njamplonganweg 41) en "Trompet Mas jarakat"
(Kampementsweg

Tot eventueel aan de Directies van de Stoombootmaatschappij
"Nederland en de "Potterdamse Lloyd" te stellen eisen zal worden
overgegaan na gemeenschappelijk overleg. Hiervoor is nodig - naar
het oordeel van de te Kamal woonachtige I .DAmiOKUSUMO . voorzitter
van genoemde bond - een bespreking met de in Nederland aanwezige
scheftpsbedienden.

Als secretaris van d© bond treedt op een zekere MQE5TAFA*
Van hem is alleen bekend, dat hij kortgeleden uit de gevangenis
is ontslagen en geen soheepsbediende 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 arbeidersbeweging Ln Indo-
nesië ia genoemde voorzitter I .PAPMOKUSUkO van mening, dat daarin
meer tekening begint te komen, doch er ia nog gaan volmaakte een-
heid. Veel kleinere bonden zijn nog niet aangesloten bij de Sobsi
(de caEaaunistische Vak-Centrale, die aangesloten is bij het com-
munistische Wereld Vak Verbond). DAmKtëJCJSUkC verwacht, dat binnen

Akort door o> activiteit van de vakve réni glngs leiders aansluiting
bij de Sobsi zal plaatsvinden. De arbeiders moeten in de vakorga-
nlBa'ties worden opgenomen om deze sterk te maken. Zo wordt ook
hard gewerkt om van de Bond van Soheepsbedienden aen sterke orga-
nisatie te maken.

6-3-1950.
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NIET O.K.
ACD/ 23 Februari 1950.

Hierbij wordt in duplo toegezonden een afschrift
van een in de Indonesische taal gesteld schrijven, gedateerd
Kamal, 31 Janadri 1950 en getekend door de voorzitter van de
«Persataan Buruh Pelajan Kapal" (P.B.P.K.), I. Darmokusunio.

Dit schrijven - waarvan een vertaling hierbij is
gevoegd - werd enige dagen geleden per luohtpost, expresse
bestelling - ontvangen door de geadresseerde Abd. Fattah,
waarnemend voorzitter van de P.B.P.K.

Bij dit schrijven waren gevoegd, de ook in de !
Indonesische taal gestelde "Anggaran Dasar" (Statuten) en
Anggaran Tetangga fl (Huishoudelijk Reglement) van de B.B.P.Z
welke eveneens in afschrift hierbij zijn gevoegd.

Betreffende de evengenoemde Abd. Fattah werd ver- i
l nomen dat hij is genaamd: Fattah, Abdoel, omstreeks 1924 j
geboren te Bangkalan (Madura/, werkzaam als scheepsbediende
bij de Rotterdamse Lloyd en bij verblijf in Nederland, met j
meerdere andere Indonesische schepelingen wonende te 's-G-ra—
venhage, ten huize van de leider van de "Perkumpulan Islam",

l Noor All, Obrechtstraat 223.
Toorts is gebleken dat Fattah, Abdoel, voornoemd,

op 15-7-1949 te Batavia voor het eerst "monsterde als
seheepsbediende op de schepen van de Rotterdamse LI.oyd en
als zodanig werd geplaatst op het Ma. "Willem Ruys". Nadat
hij gedurende een thuis- en uitreis, d.i. van Batavia naar
Rotterdam en van Rotterdam naar Batavia, op de "Willem Rays11
had gevaren, monsterde hij op 21-9-1949 te Batavia af.

Op 12-11-1949 monsterde hij te Batavia voor de
tweede maal en werd toen/seheepsbediende tewerk gesteld op
het Ms. "Sibajak", welk schip ultimo December 1949 te Rot-
terdam is aangekomen.

Na aankomst van de Sibajak te Rotterdam verzocht
de Mandur der Indonesische scheepsbedienden aan de betrokken
afdelingchef - Chef Civiele Dienst afd. Indonesische schepe-
lingen - om Fattfah, A., over te plaatsen op een vrachtschip,
daar hij zich gedurende de reis van de Sibajak had doen ken-
nen als iemand, die onder de soheepsbedienden propaganda
voerde om zich te organiseren in een vakvereniging, waardoor
de onderlinge verhoudingen en stemming der scheepsbedienden
weliswaar niet werden verstoord, doch ook allerminst ten
goede beinvloed.

Naar aanleiding van dit verzoek werd Fattah.A.,
bij het vertrek van de SibaJJak naar Batavia niet herplaatst
op dit schip, doch is hij, in afwachting van zijn plaatsing
op een vrachtschip, achtergebleven.

-G-edurende-
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Gedurende zijn verblijf h.t.l. vervoegde hij zich enige malen
bij de Chef Civiele Dienst afd. Indonesische schepelingen,
en deelde deze mede, dat $ij voornemens was een vereniging
van Indonesische schepelingen op te richten.

Begin Febriaari 1950 - voor zover kon worden nage-
gaan was dit op Yrijdag, 3 Februari 1950 - vervoegde zich bij
meergenoemde Chef der Indonesische schepelingen het bestuurs-
lid (vertegenwoordiger) van de "Centrale Bond van Transport-
arbeiders" te Rotterdam, de Heer van Priel. Deze deelde toen
mede dat Fattah. A., enige dagen voordien eigener beweging
bij hem op het kantoor van deze Bond aan de Westzeedijk 73
te Rotterdam was gekomen en hem had verzocht zijn bemiddeling
en hulp te verlenen om te komen tot de oprichting van een
vereniging van Indonesische zeelieden.

Of ffattah,A.» zich nadien nog in verbinding heeft
gesteld of besprekingen heeft gevoerd met van Priel is niet
bekend.

Mede is dezerzijds niet 'bekend of gattah. A., mo-
gelijk deel uitmaakt van hefComité van Indonesische schepe-
lingen in Nederland0, zoals vermeld in'Uw schrijven No.79166
d.d. 7 Februari 1950. Einde.- /

C



Vertaling* Kamal, 31 Januari 1950,

Broeder Abd. Fattah !

'i Vrijheid !

Hierbij zend ik je de AD/AT (zie noot l en 2.) statuten en
het huishoudelijk reglement van de P. (ersatuan) B.(uruh) P.(elajan)
K.(apal) "Bond van zeelieden en scheepsbedienden",zoals deze door
mij werden ontworpen en op de ledenvergadering der P.B.P.K. van £2-1-
1950 werden goedgekeurd«Overeenkomstig het verzoek in mijn laatste
schrijven,alsmede de door mij gedane toezeggingen aan gndere reeds
naar Nederland vertrokken broeders,verzoek ik je deze statuten en het
huishoudelijk reglement ,zoals zulks reeds te Surabaia plaats had,
ook in Holland in een der dagbladen te doen opnemen,opdat de scheeps-
bedienden die thans in Holland zijn hiervan kennis kunnen nemen,waar-
bij wij hebben gedaoht aan ft Éle Waarheid".

Nadat op deze wijze aan de statuten en het huishoudelijk reg-
lement bekendheid isg gegeven, zullen behalve de reeds als lid inge-
schreven personen, ook wel scheepsbedienden kunnen worden aangetrok-
ken om lid te worden,die werkzaam zijn bij de SHN (Stoomvaart Mij
"Nederland" ) als bij de R.Lloyd en verblijven in de loods aan de
Javakade,

Wanneer e.e.a. reeds in een Nederlands dagblad zal zijn opge-
nomen,moet je de broeders ook kennis laten nemen van de te-Surabaia
verschijnende dagbladen zoals: "ümum" op Raliasin 5E, "Utusan - Indo-
nesia",aan de Aloon Aloon 30, "Berita",aan de Njamplonganweg 41 en
"TROMPET MASJARAKAT" ,aan de Kampementsweg 113, welke bladen zullen
worden nagezonden.

De eventueel aan de Directies der Scheepsvaart Mi jen te stel«
len eisen,lullen naar volledig en gemeenschappelijk overleg moeten
worden samengesteld.Hiervoor is noodzakelijk,een spoedige volledige
bespreking met de aldaar - in Nederland - aanwezige scheepsbedienden.

Zoals ik reeds in mijn vorige schrijven mededeelde, zouden
de bes tuur sleden, broeder s, Saningram en Medenan,gisteren met de Johan
van Oldenbarneveldt naar Holland vertrokken zijn.In werkelijkheid

/ Met echter zal Saningram met de Oran ja vertrekken .Maft/deze personen heb i-A j
verschillende aangelegenheden besproken, welke zij na, hun aankomst
verder met jouw moeten bespreken,opdat ons streven om verbetering te j
brengen in het lot der scheepsbedienden zal worden verwezenlijkt.

Verder moet ik je omtrent de Ie secretaris Mustafa medede-
len, dat hij in werkelijkheid geen schepeling is, doch iemand die

( sedert kort uit de gevangenis werd ontslagen.Ik verzoek je,hieraan
je goedkeuring te geven en Mustafa te willen steunen,vooral omdat
de mogelijkheid niet uitgesloten moet worden geacht,dat ik gekozen
zal worden in de Proviciale Raad van Madura,waarvoor de verkiezingen
thans worden gehouden,gangezien het Staatshoofd van Madura (Wali Ne-
gara Madura),zijn mandaat heeft teruggegeven aan de Hoge Commissaris
van de R.I.S. voor Oost-Java.

Voorts zal ik je een beeld geven van de beweging van Wes-
terling te Bandung,waarover je inmiddels in de Nederlandse bladen !
wel het e.e,a. zult hebben gelezen.Naar mijne mening zal deze beweg&a|
ging van Westerling voordeel brengen voor de R.I.S., daar hierdoor
de Nederlandse troepen vlugger naar Nederland zullen worden terugge- \e zal hierdoor de zuivering van diverse Indonesische ele-

menten,iaardnH rT»TTP̂ Trafrfr»±±#tab die met de vreemdelingen onder de

Noot: l, AD is Anggaran Dasar,is statuten,
21 AT is Anggaran Tetangga,is huishoudelijk reglement.

AD/AT. is statuten en huishoudelijk reglement.
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invloed van Van der Plas en Dr. Van Mook, hebben medegewerkt BB
aan de tot standkoming van de verschillende poppenkasten regerin-
gen - hierworden bedoeld, fie# verschillende daargestelde deelsta-
ten (vert) - gemakkelijker worden gemaakt.

Wat betreft de houding van de arbeiders beweging in Indo-
nesië, kan worden gezegd,dat hierin meer tekening (duidelijkheid)
begint te komen,doch jammer genoeg nog geen volmaakte eenheid»
Vele kleinere bonden zijn nog niet aangesloten bij de Sobsi $ d.i.
de Centrale van verschillende vakverenigingen in Indonesië -vert-)
en zolang ook deze kleinere verenigingen niet zijn aangesloten bij

nde sobsi,zal het moeilijk zijn om lid te worden van het W.V.V.
(Wereld Vak Verbond) .Ik ben er echter van overtuigd,dat door de
bekwaamheid en de activiteit van de leiders der vakbeweging in
Indonesië binnen korte tijd de aansluiting van alle organisaties
bij de Sobsi kan worden verwacht.Daarom zullen ook wij alle moeite
doen om de arbeiders in de organisaties op te nemen,overschillig
of deze werkzaam zijn in particuliere bedrijven of in Overheids-
dienst en.Wanneer de arbeiders niet zijn Aangesloten bij een of
andere vakvereniging,dan is het vanzelfsprekend,dat van de vakbe-
weging geen voldoende kracht kan uitgaan.

De laatste tijd worden ook hier op verschillende plaatsen
stakingen gehouden,waardoor de particuliere werkgevers geleidelijk
tot het besef zijn gekomen,dat zij meer aandacht moeten besteden
aan de minder goede sociale toestanden en omstandigheden,w.o. de
arbeiders moeten leven en werken.

Met deze voorbeelden voor ogen en naar aanleiding van vele
daarover ontvangen berichten en rapporten van scheepsbedienden,is
het geboden,dat ook hard gewerkt wordt om van de P.B.P.K. een
sterke vereniging te maken.Ik moet thans echter nog meerdere be-
langrijke rapporten hierover ontvangen.waaruit dan gegevens kun-
nen worden verzameld,om deze dan voor te brengen bij de Directies
van de S.M.N. en de R. Lloyd.Ook met het oog hierop is het nood-
zakelijk om niets onbeproefd te laten,om alle soheepsbedienden
lid te doen worden van de P.B.P.K. Daarom moet je ook de statuten
en het huishoudelijk reglement goed bestuder en, temeer omdat in
de statuten een juridische paragraaf is opgenomen en trachten een
goed bestuur samen te stellen,ofek al voor het geval jij in de
toekomst zelf naar Indonesië moet terugkomen.

Het was voor mij tot dusver nog niet mogelijk om enige
artikelen met opbouwende critiek te schrijven,daar me hiervoor de
tijd ontbreekt.Ik heb n.l. ook nog andere maatschappelijke ver-
plichtingen te vervullen, vooral nu ik door de gemeenschap niet
meer wordt gewantrouwd en niet meer achtervolgt^ wordt door land-
verraders. Ook stel ik mij geheel terbesohikicing om verbetering te
brengen in de nog verwarde maatschappelijke toestanden op Madura.

Ik doe hierbij een beroep op jouw en andere geestverwan-
ten in Holland in het bijzonder en in Europa in het algemeen,om
de broederbanden te versterken en met volle overtuiging te werken
tot heil van LAND en VOLK.Wat ik verder geheel aan jezelf over-
laat.

Al je familie leden maken het hier goed,moge God ons
kracht en hulp ge ven,niet alleen aan hen die zich hier,*BBaraïx
doch ook aan hen die zich elders ver van ons bevinden en die
mede ijveren tot heil van ons land.

Mijn allerbeste groeten»alsmede« die van je vrienden en
geestverwanten uit het vaderland*

/ l w.g. I.Darmokusumo,



A F S C H R I F T .

Kamal, 31 Djanuari 1956,

Dinda Abd, Fattah !

Merdeka!

Dengan ini kanda kirim AD/AT dari P.B.P.K. jang kanda rant jang
dan telah distudjui oeleh rapat anggauta pada 22/1-50, diharap se-
bagalmana surat kanda jl. supaia AD/AT dapat dimuat disalah satu
surat kabar disini, sebab kanda telah djandjikan pada sdr 2 jg hen-
dsk berangkat ka Holland dan telah disiarkan disalah satu sk.ai Su-
rabaia, bahwa sdr.2 Pelajan (djongosan) jg ada di Amsterdam»dapat
membatja AD/AT di "Pe Waarheid". Maka djika telah termuat atas per£
mintaan kanda ini, selain anggautaS jg telah masuk pun djugak sdr 2
djongosan, baik jg di SMN maupun jg di R.Lloyd di los Java$ade«
Djugak dinda supaia berusaha, djika telah termuat,tidak sadjak untuk
diketahui sdr2 Pelajan disini, surat2 kabar jg terbit de Surabaia
seperti: Harian Umum di kaliasin 52, Utusan Indonesia, djalans Aloon
Aloon No.30, Berita djalan Njamplongan 41 dan TROMPET MASJARAKAT,
djalan Kampement 113,supaia sama 2 dikirimnja.Sedang tuntutan2 jg
hendak di adjukan kapada Direksi2 kapal jg. ada di Amsterdam,supaia
dinda ambil suara bulat disini,oleh kerena kanda pandang lebih tjepat
dan tepat mengambil sufra bulat dari sdr.2 kita jang berkumpul di los
disini.Sebagai mana kanda telah katakan dalam surat pertama, diantara
pengurus seperti sdr. Saningram dan Medenan telah berangkat kemari
dengan kapal Johan van Oldenbarneveld, sedang sdr Saningram akan
berangkat dengan kapal Oranje. Malahan kanda kapaadanja berdua telah j
memberi beberapa pesenan untuk dibitjarakan oleh dinda di Holland !
sini, sampallah usaka kita terhadap nasib Pelajan ini berhasil.Perlu
diterangkan pxAs kapada dinda, dari hal sdr. Mustafa penulis I dari
P.B.P.K. itu bukan kaum Pelaja tapi salah satu sudara jg baru keluar
dari tawanan, djadi kanda ba-wak untuk dibuat bantuan kanda, olela
kerena ada kemungkinan kanda duduk di Dewan Perwakilan Rakjat Pro-
pensi Madura jg sedang diadakan pemilihan, kerena Wali Negara Madura
menjerahkan maandatnja kapada komisaris tinggi RIS Djawa Timur.
Selandjutnja kanada memberi gambaran2 jg terdjadi baru2 ini soal
Westerling di Bandung dan mongkin di sst .Belande disini telah dinda
membat janja.Gerakan Westerling itu pendapat kanda menguntungkan bagi
RIS, untuk menjepatkan kembalinja tentara Belanda ka Nederland dan d
dapat lebih memudahkan untuk meraberÉihkan segala anasir2 jg ada di

/ Indonesia, baik jg mengenai bangsa lain maupun jg mengenai bangsa
V sendiri jg telah dapat dipengeruhi oleh van der Plas dan Dr.v.Mook

dulu jg sehingga berdiri beberapa Negara Boneka di IndonesiafTentang
sikap organisasi buruh di Indonesia mulai tampak sikap tegasnja,
hanja belum merupakan satu kesatuan. artinja masih ada beberapa per-
kumpulan buruh ketjil jg, tidak terikat dalam SOBSI, sebab kalau
tidak semua perserekatan buruh bersatu di SOBSI . temtu sukar untuk
menetapkan masuknja kapada ikatan buruh Dunea Internasionaal, tapi
kanda jakin atas kegiatan dan kebidjaksanaan dari permukaS buruh
Indonesia,sekadjap Wqktu sadjak telah dapat semua organisasi buruh
besatu dalam SOBSI»Djadi sekarang kita hanja feergiat menghimpun
semua buruh kedalam bagiannja masing2 baik dinas maupun partikulir
Kalau buruh tidak besatu dalam satu ikatan, engan sendirinja merupa-
kan kelambatan kalau perlu mengadakansikap tegas.Belakangan ini
sikap pemogokan dibeberapa tempat telah mulai terdengar,djadi para
madjikan partikulir sedikit demi sedikit temtunja telah ada perasaan2
jg harus memperhatikan segala aanentg sesuatu kepint jangan jg tidak
dinendaki buruhnja. Djadi soal P.B.P.K. ini harus diusahakan sungguh2
kerena kanda telah banjak menerima Iauran2 dari sdr2, djongosan jg
harus diperdjoangkah, hanja kanda masih mengumpolkan beberapa lapu-
ran,mana jg lebih penting untuk diadjukan lebih dulu kapada Direksi2
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S»M.N. dan R.Lloyd. Sekarang kanda masih perlu lebih dahulu men-
gumpulkan semua. sdr 2 djongosan be»aatu dalam P.B.P.K. Djadi
dinda setelah terima AD/AT ini supaia dimutalan lebih dalam, se-
bab di AD telah ada kolom juridis. djadi disini dinda harus ber-
usaha tenaga 3g hendak siserahi pimpinan, djika dinda hendak ber-
tolak ka Indonesia nantik dikemadian hari. Kanda sekarang belum
sempat menbuat artike!2 jg merupakan opbouwendkritiek, dinda
makl\im,pada dewasa ini tenaga kanda amat banjak diperlukan oleh
Masjarakat, maklumlah, sekarang pandanga Masjarakat kapada kanda
telah bebas dar i intipan2 pengchianat tanah aer0 Demikianpxua kanda
selalu sediakan segala tenaga dan fikiran untuk kepentingan Mas-
Jarakat kita di Madura jg rewel itu. Kemudian kanda berseru kapada
dinda dan sdr2 kita 3g ada disini chususnja dan Eropa pada uraum-
nja, mariklah erratkan tali persudaraan kita dan usafcakan segala
kepentingan HUSA DAN BANGSA, sampai aaat jg penghabiaan, Tersesa
rah )

Chabar keluarga ada dalam sehat wal afiat, muga kiranja Tufehn
JANG- MAHA Esa tetapla menberi petundjuk2 kapada ummatnj'a jang
menudju keichlasan dan kepentingan Negara baik jang dekat maupun
^ang d^auh dalam perantaun,

Amin.Dan salam Kanda sekaluarga demikianpun atas nama kawang
dan Bangsa ditanah aer,

w.g» I.Darmokusumo.



AUSSJffitAS DASAR

ESRSATUAII BURÜH PBLAJAU KAPAL (P.B.P.ÏU)

d/a. sdr» MJSTAB'A - KBDJAWAH - KAMAL

MASORA IlBOlSCgSIA,

ïatsal. l

Perkumpulan ini diberi nama PSRSATHA2Ï BÜEÜH PELAJAW KAPAL,
siaingkat P-B.P.K. bertempat di Kamal Madura dan didirikan untuk mktu
jang tidak di tem t ukan lamanja*

fataal. &

Skksuk dan tudjuan perkumpulan ini s
a. Menperaatukan dan menpereratkan persaudaraan BURUH PELAJA1T KAPAL.
b* Meagusahakan perbaikan naaib dan dr ad j ad para buruh Pelajan Eapal,
c» Pendidikan anggauta untuk mentjapai budi pekerti jang tinggi.
d. Keadilan sosial dengan tidak memandang bangsa,

Tatsal* 3

Djalan untuk mentjapai makauds
a» Hengadakan hubungan dengan Direkai 2 Mas ka pa i Kapal di Amsterdam.
b» Berd^a bersaaa dengan perkumpulan buruh lain-la,innj&»
c* Mengadakan pertemaan untuk bertukar fikiran»
d* Henjelengrgarakan penerangan dan pendidikan sesuai dengan azaatud-*

juan.
e* Uaana lain-lainnja jang sjah dan perlu»

Patsal* 4

Keanggau taant
Anggauta terdiri dari* anggattta» biaaa

anggauta kehormatan
anggauta penderma

ïatsal. 5.

Penerimaan aiaggautat
iterima mand j ad i ang

b» Anggauta kehormatan dan anggauta perderma ditetapkan oleh pengurus»

Pataal. 6

/ a* Jang diterima mand j ad i anggauta biasa aemuwa buruh pelajan kapal
^

Susunan
a. Pengurus terdiri dari t Ketua^akil ketua, Penulis I, Penulis II,

Bendahara I dan II,serta-PeBibantu-pembantu,duajahkan oleh rapat
anggauta»

Dewan pimpinan menpunjai penasehat juridis»
b. D. P. dipilih untuk satu tahun dan da pat dipilih lag i.
e» Pengurus harian ditetapkan oleh rapat pengurua lengkap.

latsal * 7

Keuwangan terdapat daris

a. üang iuran dan uang pa rog ka l dari anggauta,
b. Uang denoa dan pengkaailan Iain2 jajig sjah dan tidak menikat*

I^tsal. 8

Segala hal jang tidal masuk dalam A.D. ini akan ditetapkan
oleh pimpina,n dan dipertenggugdjawabkan dalam r-apat anggauta lengkap.



DASAR

Fataal. 9

Pembubaran:

Pembubarsn perkumpulan hanja dapat dipufcuskan olah rapat anggauta
ang-g&uta leng kap dengan paling sedikit 2/3. djumlah anggf,uta semua.

Kfemal» 22 Jümi 1949*

a/n» Peraatuan Buruh Pelfjan Kapal*

Penulis I

w,g. Mustafa
Katua I
» I^Dafrmokusumo

C



AlööABAU
K' l

PBRSATüAg BURUH ÜBL4JAH KAPAL.
( .

fataal, 1.

Jang diterima mandjdi anggauta jalah aemua buruh pelajan kapal permin-
taan mendjadi anggauta dapat dilakukan dengan leaan maupun dengan
tulisan.

-Fataal, 2.
Jang diterima mandjadi anggauta kehormatan jalah bekas buruh pelajan
kapal jaj# telah berdjaaa kepada perkumpulan.

gataal» 5«
PemberhenÈian aebagai anggautai

Anggauta dapat déperhentikan oleh pengurua hairan karenat
a» at&s permintaannja aendiri.
b. meninggal dunia.
c. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga perkumpulan,
d. mentjemarkan nama perlumpulan dan para asggautanja.
e. tidak memenuhi kuwadjibannja tentang keuangan

Pemetjatan dilakukan aetelah diberi peringatan tiga kali.

Pengurus paling aedikit terdiri dari 9 anggauta*
Djika ada anggauta pang/urua jang berhenti»maka pengurua harua mentjari
gantinja.P»ngurua diplih oleh anggauta leng kap.

Fataal» 51
Pengurua barian menperhatikan pimpian perkumpulan sehiri-liari dan
bertaiaggung djawab terhadab pengurus lengkap.
Pengurua harian terdiri dari» Eetua ( atau wakil ketua) ,penulis dan

aerta pambantu-perabantm<,

Pa t aal 6»
Bengurus harian berkuïapul belamana dipanctang per lu, aken t e tap i paling
aedikit tiap-tiap bulan aatu kal i» untuk meabitjarakan djalannja per-
kumpulan»
Ba pat t pengurus lengap diadakanbilamana pengurua harian memandang perlu,
akan tetapi paling aedikit 6 kal i aatu tahoen.Semua putuaan diambila
dengan suara jang tebanj&k.Bilamana anggauta tidak mengeluarkan aura,,
maka katualah jang merautuakanr

\t anggauta diadakan paling aedikit tiap tiap tahun,untuk memper -
tanggung djwabkan kapada para anggauta tentang djalannja perkumpuian.
Rapat tahunan membit jarakan t
a. Veralag tahunan
b. Ipora^i keuangan
c. menerima dan membit jarakan usul 2 dari para anggauta.

ga t a al 7>
Dalam rapat pengurus langkap tiap tiap pengurus (pembantu) membawak
djumlah suara dari bagiannja raaaing ma a ing.
Sedangkan dumlah auara ditetapkan aebagai berikut*
l aampai 50 angg^uta ±xX3tsxsx behak (berhaK) l suara»
51 sampai 100 anggauta be(r)hak 2 auara, begitu seteruanja akan tetapi
paling ban jak auara (?)

Fataal 8»
Hak dan ke wadjan para anggautai
faip-tiap anggauta berhak untuk memberi pertimbangan (advies) kepada
pengurus dan memerikaa tentang baiknja djalannja perkumpulan,
Bilamana auara anggauta mengetahui kepintjangan didaiam perkumpulan,
wadjiblah anggauta itu dengan lekaa memberi tahukan hal ini kepada
pengurus •

Taip-tiap anggauta berkawadjibani



AS3USAV TBTAISaA . - 2 -
P.B.P.K„

a.Mendjungdjung tinggi &araa perkumpulan.
b»Membantu mentjapai makaud dan tudjuan.
c. ZK Tunduk dan raengadakan segaia putusan ra pa t»

Pa t aal 9»
Kauangan t

Keuangan perkumpulan ini terdapat dar i uang iuran f. 0,50 tiap tiap
bulan uang pa,ng3cal f.5.- tiap tiap anggauta dan penghasil&n lain 2
uangiuran ditarii tiap tiap bulan dan us,ng pangkal ditarik pada waktu
masuk mendjadi anggauta.
Anggauta2 jang/étldak memonuhi uang iurannja a e lama- tiga bulan,mendapat
peringatan dan - bilamana misih lalai,mereka ditjoret nomanja dari
daftftr anggauta,

Fatsal 10.
Apggaran tetangga (tenagga) ini da pa t dirobah oleh putuaan tapat anggau-
ta leng-kap dengan suar jang terbanjak.

Fataal 11.
Bilamana perkumpulan ini bub&r,maka hak dan milik perkumpulan ini akan
peî unakan unjuk keperluan amal (Sociale doeleinden.)

g&taal 18.
Pada sesuatu hal bilaaaana anggaran tetangga inin tidak biaa memenuhi
maka pengiiruslah jang; akan meautuskan dan akan dipertanggung djawabkan
kepada rapat anggauta leng;kap jang akan diadakan.

22 B januari 1950.
a/h.Pergurfcs Persatuan Buruh Pelajan Kapal

Ketua* Penuliss
I .Darmokusumo . Moes taf a»

Hapat pengurua jang diadakan pada tgl, 22 Djanuari 1950 di Kaaal"t

Ketus, I _ I.D^r-mokuaumo
id. II **T* Abdoelfattah d/a, Obrechtatraat 223 a 'Gra^anhage Hollantf.

Penulia I * Moes taf a
f ld. II ^*Saaingrani

Bèndahara ~ « Medenan
Pembantu Ai Moh.Saleh,

^«Kartimin «an.
•-^|H.Eksan »dan akan ditamb&h lag i*



9 Februari 19ï

M- fct.»

Hoewel uiteraard niet van extreme aard is het toch inte-

ressant te vernemen, dat een der leidende figuren uit een N.V.V.-

organisatie momenteel in de R.I.S. naast direct organisatorische werk-

zaamheden ook-een bestudering van de algemene toestand verricht. Zijn

bevindingen hieromtrent heeft hij neergelegd in een brief, gericht

aan de secretaris-generaal van het pas opgerichte Internationaal Ver-

bond van Vrije Vakverenigingen, de heer OLDEBROEK. Van deze brief

werd een afschrift ontvangen, hetwelk hierbij wordt gevoegd.

Bij een eventueel benutten van de inhoud jaoge vertrouwd worden op
i

een achterhouden van de bron.-EINBS-



AFSCHRIFT

Waarde Oldenbroek,

Hiermede .bevestig ik de ontvangst van je brief dd.
50 December 1949, waarvoor mijn hartelijke dank.

Ik heb nog geen gelegenheid gehad van je aanbevelings-
brief aan Drs. Hatta gebruik te maken.

Hij heeft zorgen genoeg aan zijn hoofd, bovendien heb
ik het meest hartelijke contact met de Indonesische autoriteiten, welke
in het bijzonder belast zijn met het terrein van de Arbeid, zoals o.a.
met de Minister van Arbeidsaangelegenheden, Mr. Wiloppo.

Ongetwijfeld zal ik er echter in de nabije toekomst
nog wel eens gebruik van .maken, als de omstandigheden mij daartoe ge-
schikt lijken.

Voorlopig moet ik mij tevreden stellen met de .functie
van waarnemer der gebeurtenissen op het terrein der arbeidsverhou-
dingen.Tlijn functie hier laat mij, voorlopig althans, geen andere
mogelijkheid open.

Het is wel heel anders dan op Cura^ao. Daar had ik
mij en met mij onze organisatie een bepaalde sfeer van vertrouwen ge-
kweekt onder de arbeiders van Curacao, hetwelk niet alleen deze ar-
beiders, maar ook de positie van onze organisatie ten goede kwam.

Hier is onze organisatie, hoe de grondslagen overigens
^ook verschillen, in de ogen van de arbeiders een voortzetting van de
vooroorlogj^officieren organisaties, welke een onderdeel vormden van
" de NedérlandslPsamesieving hier örFdTe alhoewel binnen het verband van
de Nederlandse samenleving op de bres staand voor de belangen van de
werknemers, welke zij vertegenwoordigden, desniettemin wanneer deze
Nederlandse samenleving en daarmede het kolonialisme in gevaar kwam,
onmiddellijk een lijn trokken, met die groepen en instellingen, welke
dat maatschappelijk bestel verdedigden.

Van de barrière welke hoofd- en handarbeiders in de
Westerse landen zo lang gescheiden heeft gehouden is hier niet alleen
nog geen steentje afgebrokkeld, maar zij wordt nog versterkt door
nationale sentimenten.

Het is dus zeker niet gemakkelijk en vereist de nodige
tact om als secretaris van de off io ie ren organisatie in hun gezelschap
door te dringen, temeer als d i tT dan b o v e ndi én"~nög door je eigen leden
als een soort "verraad" wordt beschouwd.

Maar laat ik je niet al te veel met'mijn moeilijk-
heden lastig vallen. Ik twijfel er niet aan, of je zult ze begrijpen,
maar uiteindelijk zal ik zelf toch moeten pogen ze op te lossen.

Laat ik liever trachten om je een beeld te geven van
hetgeen ik, als waarnemer dan, heb kunnen observeren. Waarbij ik in de
allereerste plaats een ruwe schets zal geven van de algemene ver-
houdingen en de meest op de voorgrond tredende moeilijkheden op dat
terrein, vervolgens de ontwikkeling op het gebied van de arbeid de
revue zal laten passeren, welke ontwikkeling uiteraard in sterke mate
onderhevig is aan invloeden voortvloeiende uit deze algemene verhou-
dingen en tenslotte enige, misschien voorbarige, conclusies zal
trekken. De laatste laat je dus maar voor mijn rekening.

Voorafgaande aan dit alles meen ik er echter goed
aan te doen enkele summiere opmerkingen te maken van economische aard.

Het is juist dat het Nederlands-Indié' van voor 1942
producten voortgebracht waaraan in de wereld grote behoefte bestond
en die dus een gemakkelijk afzetgebied vonden. Mear het is naar mijn-
mening volstrekt onjuist om hieruit te concluderen :, dat de Republik
Indonesia Serikat, zelfs indien het productieapparaat weer op Jaet
vooroorlogse peil is gebracht - en daarvoor is heel wat nodig-'- een
rijk land zal zijn. .-?'. '

Ongetwijfeld was Nederlands-Indie voor^d-e 500.000
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^Nederlanders en aanverwante groepen van de bevolking, welke er werk-
/zaam waren, een rijke kolonie en voor de 8.000.000 Nederlanders in heb
(Moederland een bron van welkome bijverdiensten, maar de Republik In-
\a Serikat zal zeker zoals het thans reilt en zeilt voor haar
/ 70.000.000 inwoners een arm land blijken te zijn. Hiermede wil natuur-
( lijk niet gezegd zijn, dat er voor de toekomst geen mogelijkheden op
\economisch gebied zullen zijn, maar ik meen dat wij ons in de huidige
jverhoudingen in dit deel van de wereld eerst en vooral bezig moeten,
/houden met de mogelijkheden van het ogenblik en van een niet al te ver
verwijderde toekomst.

Laat ik, ter staving van het bovenstaande^ eens een
paar cijfers noemen.

In I95a bedroeg de uitvoer 658.000.000 gulden en de
invoer 478.000.000 gulden. Ik weet niet precies hoe het wereld prijs
niveau momenteel ligt, maar als ik aanneem, dat de waarde van de dollar
thans ongeveer overeenkomt met de waarde van de gulden in 1938 dan
geloof ik,niet dat ik de plank ver mis sla.

Dat betekent dus dat er bij eenzelfde productiecapaci-
teit als in 193& en eenzelfde consumptie als in dat jaar thans een
uitvoer overschot zou zijn van 1BO.OOO.OOO. dollar.

Aangezien er in 't verleden in Indonesische handen
vrijwel geen bezit gevormd kon worden, kan men veilig aannemen, dat
deze 180.000.000 dollar in 1938 naar het buitenland wegvloeiden, zodat
ze thans aangewend zouden kunnen worden ter verhoging van het welvaarts-
peil van het volk, als er helemaal geen winsten meer af zouden vloeien
naar het buitenland. Alhoewel ik helemaal niet zo kinderlijk ben om
voetstoots aan te nemen dat dit niet gebeuren zal, neem ik dit toch
maar gemakshalve aan.

Rekening houdende met het feit dat van de invoer van
deze 478.000.000 gulden 99.000.-000 besteed werd aan kapitaalgoederen,
betekent dit dat voor de consumptie ingevoerd werd 379.000.000 gulden
en dat dit met de hierboven genoemde 180.000.000 gulden tot 559.000.000
gulden opgevoerd zou kunnen worden zonder de handelsbelang in gevaar te
brengen, hetwelk dan nu/voor een waarde van 559.000.000 dollar zou
hebben. Ik merk op, dat ik hier helemaal geen rekening houd met de
enorme achterstand welke is ontstaan door de vernietiging van 4 jaar
oorlog en 4 jaar revolutie en uitga van de veronderstelling dat de
kaboutertjes wel zorgen voor het herstel van het productieapparaat
a la minute.

Voorts werd er van de productie nog de volgende hoe-
veelh,eden aangewend voor eigen gebruik.

Rijst
Mals
Gas save
Bataten
Aardnoten
Sojabonen
Tabak
Runderen
Varkens
Vis
Hout (t immer)
Hout (brand)

3.893.000 ton
952.000 "

6.787.000 «
1.263.000 "
136.000 M

269.000 '•
48.000 "

1.000.000 stJuks
100.000 "

100.000.000 Kg.
1.000.000 MS.
2.000.000 M3. (wordt verwerkt tot

houtskool, voor kook-
en andere doeleinden).

De waarde van deze goederen tezamen op 2.000.000.000 dollar stellende,
dan blijkt hieruit dat per hoofd van de bevolking per jaar gerekend-



S.6001000.000
tegen de huidige waarde 70.000.000 dollar ber beschikking is of wel
rond 40 dollar.

* Nu mag je deze cijfers met heel erg veel reserve be-
f schouwen en ze desnoods 2 x zo hoog stellen, dan nog blijkt hieruit
j zonneklaar, dat het verhaaltje van het "rijke" land naar het rijk der
i fabelen verwezen moet worden. Dat blijkt ook wel uit de cijfers van de
' invoer der textielgoederen.

Ned.Indie had vrijwel geen textielindustrie. In 1938
werd voor 68.000.000 gulden aan katoenen goederen en 27.000.000 aan
andere manufacturen ingevoerd. D.w.z. per hoofd van de bevolking onge-
veer ter waarde van f 1,50 per jaar.

Ten slotte worden deze cijfers ook bevestigd door de
gemiddelde lonen van de inlander in 1938. Indien hij alleen van arbeid
voor anderen leefde, verdiende hij f l,- per dag. De hiervan afhanke-
lijke personen op 4 stellende, geeft per hoofd f 0,25 of f 90,- per
jaar. Indien hij tevens zijn sawah bebouwde, hetwelk in bovengenoemde
cijfers is verwerkt, verdiende hij f 0,30 per dag.

Ik wil je niet al te veel vermoeien met cijfers, maar
ik wil toch in ieder geval niet naJaten er tenslotte nog op te wijzen,
dat op Java, Sumatra en Madoera maar vooral op Java, het leeuwendeel
van het productieapparaat en de arbeidskrachten geconcentreerd zijn
en dat vooral in de buitengewesten het economisch bestek een zeer een-
zijdig karakter draagt»

j De conclusie uit het bovenstaande is nu, dat wij a.
—, /te maken hebben met een betrekkelijk arm land en _b, de verdeling van
""" J Indonesië in autonome deelgebieden een economisch monstrum is.

Een ander aspect van de situatie, hetwelk geen econo-
misch maar sociaal karakter draagt, is het feit dat naar mijn ruwe
schatting 80$ van de bevolking analphabeet is en derhalve het leven dus
ondergaat door eigen aanschouwing.

Deze eigen aanschouwing heeft hem slechts in kennis
. gebracht met een sociale achtergrond van twee schakeringen. De sociale

achtergrond van de Europese samenleving, waarin de intellectuele boven-
laag der Indonesiërs was opgenomen en de sociale achtergrond van de
kampong en de dessa.

Wanneer wij nu de ontwikkeling in beschouwing nemen,
dan zullen wij zien, dat, afgezien van vele andere problemen, welke
hoe belangrijk ook, toch slechts detail kwesties zijn in dit totale
gebeuren, bovenbedoelde drie aspecten van de situatie het geheel be-
heersen.

Over de souvereiniteitsoverdracht zelve kan ik kort
zijn. Tezamen met de R.T.C, was het niet meer dan een mijlpaal tussen
twee phases in de onvermijdelijke gang deasr gebeurtenissen.

De snelheid waarmede zich de laatste gebeurtenissen
voor het einde van de eerste phase voltrekken is misschien het enige
opmerkelijke wat zich voordoet als men op zo'n mijlpèal aangeland
zijnde, de blik nog eens achteruit werpt. Al spoedig blijkt dat dit
ook nog maar schijn is, omdat deze snelheid, waarmede een en ander
voltrokken wordt zich alleen maar openbaart t.a.v. die problemen die
zich bij het bereiken van de mijlpaal als het meest' urgente aan ons
opdringen. Bij het ingaan van de tweede phase blijkt de oplossing t.a.v.
andere problemen te zijn achtergebleven en dat het bijtrekken daarvan
tenslotte ook weer de nodige tijd vergt.

Het is begrijpelijk dat, toen vast stond dat de over-»
dracht van de souvereiniteit eind December zou plaats vinden, alle
aandacht van de nieuwe regeerders op het punt veiligheid en rust gericht
was.

Indien wij in aanmerking nemen, dat hen hiervoor



slechts 1-| maand werd gegeven, het einde der R.T.C, was 2 November -
dan moet ik vaststellen, dat zij op dit punt wonderwel zijn geslaagd.

Er is geen sprake geweest van een vacuüm in het ge-
zagsapparaat, en dat de "bevolking, zowel de Indonesische als de Neder-
landse hier reeds enige dagen voor de souvereiniteitsoverdracht van
doordrongen was,is een bewijs dat dit voortvloeiende uit het optreden
van de nieuwe regeerders en de "besluiten welke door hen in deze korte
maar moeilijke periode werden genomen.

Dat de overname van het Overheidsapparaat in zijn ge-
heel, niet in een dergelijke korte tijd tot stand kon worden gebracht
is begrijpelijk. Dit temeer, omdat zij de eerste jaren bepaalde plaat-
sen in dit apparaat toch waarschijnlijk niet zullen kunnen bezitten.

Zij, en ook de Nederlandse Regering hebben klaarblijke-
lijk gerekend op de loyale medewerking van de Nederlanders.Deze is,
op een enkele uitzondering na, ook gegeven'. Of hieraan edele motieven
ten grondslag hebben gelegen, dan wel of dit een gevolg is geweest van
een niet begrijpen van de situatie wil ik in 't midden laten. Een feit
is het, dat de zaak draaiende is gebleven en nu ook nog draaiende wordt
gehouden.

De moeilijkheden beginnen thans echter te komen én
daarbij zal de feitelijke regeerkracht van de huidige regering moeten
blijken.

Het gaat er immers niet alleen om de zaak draaiende
te houden, maar ook en vooral om nu in een bepaalde richting te sturen,

Hoe langer de weifelende sfeer van een overgangs- '
periode blijft bestaan, hoe sterker de verschillende invloeden zich op
het bepalen van een koers zullen doen gelden met alle gevolgen van dien,

Een der eerste problemen, welke zich hierbij voordoen
is een afbakening van de bevoegdheden der Regering van de Republik
Indonesia Serikat en die der deelstaten. Uit alles blijkt, naar mijn
oordeel, dat de deelstaten een kunstmatige schepping zijn. Natuurlijk
is er wel verschil tussen de verschillende bevolkingsgroepen van de
Archipel,.zoals er ook verschil is tussen de Fries en de Limburger,
maar zeker is dit verschil niet zo groot als tussen de Mohammedanen
en de Hindoes, en rechtvaardigt niet om gescheiden te houden wat eco-
nomisch bij elkaar behoort.

Er ontstaan nu allerlei conflicten in de deelgebieden,
welke het streven van de unitaristen als politieke achtergrond hebben.

Zelfs de arbeidsconflicten zijn er niet vrij van. Het
zal je, indien je ten deze geinformeerd bent, opvallen, dat de meeste
arbeidsconflicten van enige omvang zich in de deelgebieden voordoen,
terwijl het in de republiek en in het gebied Djakarta en Ommelanden,
waar de centrale regering het directe gezag uitoefent, vrij rustig is
en conflicten welke dreigen te ontstaan, reeds bij voorbaat opgelost
worden.
\r zijn naar mijn mening drie oorzaken voor deze con-
^flicten aan te wijzen.

, De vage voorstelling welke de massa van de bevolking van het begrip
"Merdeka" heeft gehad en de werkelijkheid, waarmede zij nu lang-
zamerhand geconfronteerd wordön. Dit geldt natuurlijk voor de ge-
hele Archipel.

, De tegenstelling unitariaten-federalisten, waarvan de .eerste verre-
weg in de meerderheTd zi.lh e"ïl ook 'economisch de^situa t ie Q̂jiggr5pn.
Een, zij het ook beperkte^ activitei"t~valT*de oojmunïsTënT''""*~"

Ik heb nu kunnen vaststellen, dat het onder a. genoem-
de het arbeidsconflict doet ontstaan. Het onder b. genoemde stimuleert
het conflict als het ontstaat in de deelgebieden buiten Midden-Java en
Djakarta en Ommelanden en bemoeilijkt het vinden van een oplossing.



De communisten maken gebruik van deze situatie en
trachten, zodra het conflidt enige omvang heeft aangenomen, zich van
de staking meester te maken en beginnen onmiddellijk hete bekende wapen
van sympathie-stakingen te hanteren.

Dit proces heb ik waar kunnen nemen in Belawan (Negara
Sumatera Timoer) en bij de Standard Vacuüm Oil in Soengei-Gorong.

De conflictstof onder a. bedoeld is natuurlijk niet
gemakkelijk weg te nemen, temeer niet omdat de massa maar twee sociale
achtergronden van het leven kent en nu haar vage voorstelling van het
begrip "Merdeka" gejongleerd 'heef t met het idee van- overgang van het
ene in het andere. Wat b. betreft geloof ik niet, dat dit lang zal
blijven bestaan. Pasundan en Oost-Java zijn reeds bezig zichzelf te
liquideren. Acties zoals die van de "Turk" Westerling, waarover dadelijk
nog een enkel woord, kunnen dit proces misschien vertragen, tegenhouden
kunnen zij het niet. Oost-Indonesié zal het misschien wat langer uit-
houden dan Borneo en Oost-Sumatra, maar de economische noodzaak zal ook
deze deelstaat dwingen tot concessies, tot overdracht van bepaalde be-
voegdheden aan de Centrale Hegering. Ik verwacht dus naarmate de tijd
vordert meer klaarheid in deze situatie en daarmede een vermindering van
de conflictstof bedoeld onder b. .

Hê  ̂g^^ohtei^duideli j k , dat de communistische activi-
teit sterker zal worden ̂ T^^^IaS^tiS^S^^fr^ ' '̂ agssTduldél ijjser
tfSginT Të~wgrgin7' dlaf̂ nun̂ Lgje voorstellina^van zaken ."omEr^nVhët be-
grip "Merdeka*1 y^lk^gnhj^tjd^mete^werkelijk : " ^~ ' "~

voor desouvereiniteïtsoveï|1dracht voor de
massa het begrip Nederlander synoniem was met kolonialisme, zo goed
zullen in de nabije toekomst de communisten aan de massa trachten duide-
lijk te maken, dat het begrip niet-communist synoniem is met het neo-
kolonialisme .

Zij zullen hierbij in verband met de hierboven ge-
schetste economische situatie een gerede kans van slagen hebben, tenzij
de massa tijdig de wetenschap bijgebracht kan worden, dat de sociale
ontwikkelingva! geleidelijk proces is en dat er in dit ontwikkelings-
proces heel wat meer dan twee phases zijn.

Hoe houden de Nederlanders zich in dit alles en hoe
staan de Indonesiërs tegenover hen?

' In eerste instantie dacht het gros van de Nederlanders
hier, dat ze met de souvereiniteitsoverdracht een soort van Bartholo-
meusnacht tegemoet gingen. Er was dan ook in de maanden November en
December een vrij grote uittocht. De achtergeblevenen -dat zijn er nog
heel wat - hebben nu in ieder geval wel bemerkt, dat het ten aanzien
hiervan nog wel losloopt .

Begrijpen deze achtergeblevenen nu wel precies wat er
gebeurd is? Je mag hierbij in ieder geval niet uit het oog verliezen,
dat zij en door de sleutelposities' welke zij in deze samenleving bezit-
ten, en door het onderwijs hetwelk voor een groot gedeelte Nederlands
georiënteerd was, en door het bezit ven de best geoutilleerde pers,
een zeer invloedrijke groep vormen, afgezien nog van hun economische
noodzakelijkheid bij de snelle wederopbouw van het productieapparaat,
welke wederopbouw noodzakelijk is voor het bereiken van het toch al
niet te hoge welvaartsniveau, hetwelk ik hierboven nader toegelicht heb.

Deze invloedrijke positie behoeft geen gevaar op te
leveren, indien men in deze kringen goed begrijpt wat er gebeurd is,
en zich daarnaar gedraagt. Het kan een groot gevaar worden en de situ-
atie ten zeerste vertroebelen, indien dit niet het geval is.

Het fi3 volkomen duidelijk, dat de Indonesiërs, zich
wel bewust zijn, dat "zij een' onaf hangaTïjke natie zijn geworden. Dat
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zij berwille van de economische wederopbouw van hun land bereid zijn
om van de diens ben van de Nederlanders gebruik te maken, maar dat zij,
en niemand anders uit zullen maken of en zo ja wie en op welke plaatsen,
dat zal zijn.

Vervolgens zullen zij en niemand anders uitmaken hoe
de volkshuishouding van de Republik Indonesia Serikab er uit zal zien.
Het zal iedere wereldburger vrij staan kritiek op de gang van zaken
alhier uit te oefenen, maar dan zal hij als niet-staatsburger buiten1
de -grenzen van het land moeten gaan staan. Wanneer hij als nieb-sbaabs-
burger gebruik maakt van het gasbrechb van het land, zal hij zich daar-
van binnen de grenzen van het land hebben te onthouden.

De vraag of de Nederlanders dit terdege begrepen
hebben, zal pas later beantwoord kunnen worden.

Vooralsnog zijn de voortekenen niet bemoedigend.
Het is ook niet zo gemakkelijk een dergelijke geeste-

lijke ommezwaai te maken.
ƒ Zoals ik reeds schreef bezit de Nederlandse gemeenschap
l de best geoutilleerde pers, welke in deze samenleving altijd een voor-
\e rol hééft gespeeld in het pasklaar maken van deze samenleving voor
\e Nederlandse economische activiteit.
j Zij kan nu niet veel meer zijn dan bron van berichtgeving voor de hier
/wonende Nederlanders, maar de voorlichtende taak, het recht van critiek,
/ welke zij bot dusver had - de vraag of wij het met de wijze van voor-
/ lichting en de oribiek eens waren, kan rustig buiten beschouwing blij-
[ ven - dient aan de Indonesische pers overgelaten te worden. Althans
\r wat betreft de Indonesische volkshuishouding.

Ik zou talrijke citaten uit de kranten van de laatste
drie weken kunnen geven, waaruit zonneklaar blijkt, dat zij zich nog
maar moeilijk aan kunnen passen aan deze situatie.

Uitermate gevaarlijk i,s bijvoorbeeld hun stellingname
in het probleem unitarisme versus federalisme, en het min of meer op
de voorgrond plaatsen in de berichtgeving van een actie, als die van
de "Turk" Westerling, terwijl zijn motieven -hij werpt zich op als
kampioen voor het federalisme - breed uitgemeten worden.
Men verdedigt zijn houding wel niet, maar men keurt deze houding even-
min vierkant af, en dat is naar mijn oordeel bij de geestesgesteldheid
van het gros der Nederlanders in dit land juist het gevaarlijke.

Ik hou mijn hart vast als ik denk wat er gaat ge-
beuren als de Indianisering verder door gaat dringen en zovele heilige
huisjes van deze Nederlanders er aan zullen moeten geloven.

Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het onderwijs. Wij
Nederlanders, hebben nu eenmaal een bijzondere hoge dunk van hetgeen
wij in dit land op onderwijsgebied bot stand hebben gebracht. Inderdaad,
het onderwijs dat gegeven wordt kan qualibabief de boebs der vergelij-
king met heb onderwijspeil in Vfest-Europa wel doorstaan. Maar
80$ van de bevolking is analphabeet gebleven, en het ligt voor de iiand
dab de nieuwe regering voor alles heb onderwijs zal riohben op het op-
heffen daarvan.

Ik denk aan Justitie, Rechtspraak en Reohberlijke
machb. Zij zijn vastbesloten en naar mijn mening is dit niet alleen
begrijpelijk, maar volkomen in lijn met de ontwikkeling der dingen deze
geheel in eigen handen te nemen.

Het ligt naar mijn bescheiden mening voor de hand,
dat de Overheid, indien isij gebruik maakt van buitenlandse -in casu
Nederlandse- adviseurs eri arbeidskrachten dit alleen zal doen op het
berrein van Economische Zaken, Verkeer en Wabersbaab en Financien. Op

ƒ/elk ander berrein zal de inüianisabie zo snel mogelijk gaan en zo vol-
(/komen mogelijk zijn.

Een onbwikkeling waarvan, naar heb mij wil voorkomen,
de onvermijdelijkheid, hoe logisch overigens ook door de Nederlandse
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gemeenschap hier niet wordt gerealiseerd.
Als deze ontwikkeling zich aan hen begint te open-

baren, zullen zij hem wel aanvaarden - zij zullen -weinig anders kunnen-
maar telkenmale als blijkt dat het apparaat hapert, zullen zij een ge-
zicht zetten van "heb ik het niet gezegd".

Dit is nu juist niet bevorderlijk voor een goede
samenwerking.

Een ander probleem, hetwelk meer op de voorgrond
treedt en waaruit blijkt dat de politiek van de Nederlandse regering
en daarmede de politiek van de Westerse democratieën door de geestes-
gesteldheid van de Nederlandse samenleving hier doorkruist wordt is
het volgende.

In 't verleden heeft het Nederlandse gezag sterk ge-
steund op de Indo-Europeanen en enkele andere bevolkingsgroepen, welke
door geboorte en- kerstening qua levensbeschouwing geheel Westers waren.
En in het leger en in het overheidsapparaat bezetten zij de administra-
tieve baantjes."

. Qua levensbeschouwing Vlesters georiënteerd, maar qua
physieke gesteldheid kind van het land zijnde, ligt het voor de hand,
dat zij bij een passieve bevolking met een regering, welke de tolerantie
predikt t.a.v. de godsdienst een belangrijke schakel zouden kunnen
vormen in de band, welke er naar wij hopen tussen het Westen en dit
land zal blijven. President 3oekarno heeft hen in een redevoering voor
de radio openlijk de hand toegestoken en de hoop uitgesproken dat zij,
linde-ren van het land zijnde, spontaan zouden opteren voor het Indo-
nesisch staatsburgerschap. De Nederlandse regering heeft hen op geen
enkele wijze gesterkt in hun, laat ik het noemen, anti-republikeinse
^gezindheid.

Desondanks blijven zij in hun militante houding vol-
harden en is er van enige spontaniteit in het opteren voor het Indo-
nesisch staatsburgerschap geen sprake. Het is natuurlijk nog mogelijk,
dat zij zich .uiteindelijk, het onvermijdelijke aanvaardende, mokkende
bij de gang van zaken z±g& zullen neerleggen, maar van enige spontani-
teit kan dari geen sprake meer zijn. ,Z.ij worden in deze militante hou-
ding op niet te miskennen wijze door- de Nederlandse samenleving hier
gesteund.

Indien deze situatie zich niet wijzigt, zal dit naar
mijn mening op den duur blijken een "set-back" te zijn voor de "festerse
-invloed en een verzwakking daarvan tegenover de Oosterse -in casu
Chinese, lees communistische - invloed.

Na deze opmerkingen over de meer algemene aspecten ' .
van de situatie in dit land, nog een enkel woord over de vakbeweging.

Hierbij sluit ik aan ap mijn brief van 7 Januari 1950
No.v'D/H/1319. Van enigerlei Vakbeweging op grote schaal is nog geen
sprake alhoewel toch reeds duidelijk begint te worden, dat het W.V.V..
een bepaalde activiteit ontwikkelt en dat de conferentie van Peking
niet zonder invloed is gebleven. T̂ t j3tĵkjtê.j,...d̂^
komen .bij _de samenstelling van jde^dÏBlejgatie na ar ̂ d ê  Fa r SB̂ 3terji.,-.jCjan-
£erence'~"op~~Seylonriöê Regering ïcön hïê'rvoof geen""metj'è'werkTn'g. krijgen

"̂  -1- V fc. V' . . _ - . _ _ , „-.„•«Ü'.-ÖSSL*.,..:, - JMIPVto' _- ™ mtiiwmi in- i— - 1. . ^i-- . —---n—-«.__.__

va"n de Wfc13e\veging il3rTlê r̂epu1̂ ±gRn,'''''Waardig"ieder geval de ÏTëlTen
bitten, waarvan men/Sair̂ rëWacTi&en dat zij in de toekomst een voorname.
rol in de vakbeweging zullen spelen. Zij weigerden een benoeming in
de delegatie van de Republiek Indonesia Serikat te aanvaarden, omdat
de I.L.O. een instrument van het Westerse kapitalisme en imperialisme
is. Een typisch communistische redenering.

De regering is er ten einde raad op het allerlaatste
ogenblik toe over moeten gaan een arbeidersgedelegeerde te benoemen^,
die zeker niet representatief genoemd kan worden voor de arbeiders.''

Overigens is er bij de regering een zekere schroom-



valligheid te constateren wat .betreft overheidsinmenging, al bepaalt
deze zich dan ook maar tot het stimuleren van de ontwikkeling der vak-
beweging in een bepaalde richting dóór aan de erkenning ven deze be-

' weging zekere eisen omtrent de democratisch© inrichting te verbinden.
Men speculeerb klaarblijkelijk op de passieve inslag

v&n het volk en de bhans nog bestaande liefde voor Soekarno en de zijnen.
Als ik nu het bovenstaande nog eens in het kort samen

mag vatten, dan ineen ik te-mogen vaststellen, dat de passieve geaardheid
van dit volk, het duidelijkste bewezen is feij de souvereiniteitsover-
draoht. Dat het zonder sterkè3 invloeden van buiten voorlopig niet in
beweging zal komen.

Dab deze invloeden van buiten er wel zijn maar nog
geen bijzondere kracht ontwikkeleen. Dat deze kracht groter zal worden,
al naarmate de communistische invloeden in 't Noorden zich zuidelijker
zullen verplaatsen.

Men kan 'b in 't algemeen zo stellen, dat Indo-China,
Thailand, Burma en Malakka voorlopig althans nog, een barrière vormen
van een al te sterke infiltratie van communistische elementen.

Dab deze passiviteit momenteel wel aardig is, maar ten-
slotte als het nodig mocht zijn evenmin veel weersband tegen invloeden
ten kwade zal blijken te bezitten.

-Dat het dus wel noodzakelijk zal zijn dit weerstands-
vermogen te verhogen door verhoging van het welvaartspeil van de bevol-
king .

Dat- de economische toestand ven het land, een verhoging
van het welvaartspeil uit eigen bron niet toelaat.

Dat heb dus niet zal gaan zonder hulp van buiten af,
waarbij men niet kan volstaan met hulp voor de opbouw van het productie-
apparaat .

Dat men om een herhaling van China te voorkomen er goed

itJ* wordt en dab daarbij de Westerse vakbeweging ingeschakeld wordt, welke
dan begelijkerbijd de stimulans kan zijn voor de ontwikkeling en demo-
cratisch© richting van de vakbeweging hier te lande.

Ik geloof dat indien men de zaak op deze wijze aan wil
/pakken, heb wel mogelijk zal blijken te zijn op de lijn Lidden Oosten,
/Pakistan, India, Malakka, Indonesië, Australië een barrière te werpen

V" / tegen het naar het Buiden opdringende communisme, zonder dat men met
v l atoombommen behoef t :'te gooien. Wil men deze richting niet uit, of ziet

men daar geen kans toe dan is het maar beter, dat men direct met atoom-
bommen gaat gooien, want dan zie ik er niet veel heil meer in. Als de
bovengenoemde lijn doorbroken wordt, dan geloof ik niet dab het Westen
zich nog zal kunnen handhaven, warib India, Pakistan, en het Midden Oosten
zullen zeker niet minder kwetsbaar blijken te zijn voor heb communisme,
dftn China, Burma, Thailand en Indo-China.

Veel tijd overigens om onze houding te bepalen hebben
we niet. China heeft bewezen, dat een communistische revolutie sneller
rolt dan de gemechaniseerde legers van een militairistische 3taat.

Het Marshall-plan in Europa heeft er naar mijn beschei-
den mening niet weinig toe,bijgedragen, dat de communistische invloed

l niet verder naar heb Veesten is kunnen doordringen, slhoewel het weer
' niet te miskennen andere gevaren heeft opgeroepen.

Ik geef toe, dab de moeilijkheden hier grober zullen
zijn, maar desniettemin acht ik ook hier een gerede kans van slagen
aanwezig.

Het slot van mijn brief, zijn niet meer dan bespiege-
lingen. Ik ben er van overtuigd, dat ze geen enkel gewicht in de weeg-
schaal zullen werpen voor het bepalen van de loop der gebeurtenissen.
Ik hoop echter, dat de brief in zijn geheel interessant genoeg is ge-
!weesb, o/u je er boe bewogen te hebben hem tot het einde te lezen.

Inmiddels met harbelijke groeten,



A
Kb.30 - «50.
bijlage:een
Onderwerp:SLAMAT FAIMAN o.s.
Datum ontvangst beriout:5-1-1950.
Betrouwbaarheid berichtgever:betrouwbaar
Waardering bericht:betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan:' -
Medewerkende instanties:geen. V_
Ondernomen acties:geen.

werd vernomen, zou de bekende .SLAMAT FAIMAli. wonend e te
Amsterdam,Van Eeghenlaan 4 hs, voornemens zijn naar Indonesië te-
rug te keren.

Volgens eigen uitlatingen van SLAMAT FAIMAN,vd.,zou zijn in
Indonesië wonende familie - hij zeide broers en zusters - er bij
hem op hebben aangedrongen naar Indonesië terug te keren en zou
hij voornemens zijn hieraan gevolg te geven .Dit te meer, daar de
kosten aan dit terugkeren verbond en, door zijn familie in Indone-
sië zullen worden betaald. Omtrent de eigenlijke oorzaak,welke
hem,zijhet mogelijk slechts voorlopig, heef t doen besluiten naar
Indonesië terug te keren, liet hij zich niet nader uit,

Hoewel daaromtrent geen zekerheid kon worden verkregen, kan
met vrij grote zekerheid worden aangenomen, da t dit voorlopig be-
sluit door hem is genomen, omdat hij sedert de laatste maanden,
niet alleen in financiële moeilijkheden is komen te verkeren,
doch in de "Perhimpunan Indonesia" en alles wat daaraan annex
is, steeds meer en meer op de achtergrond blijkt te zijn gescho-
ven, terwijl hij daarin voordien vrijwel steeds op het eerste
plan heeft gestaan, al thans een der meest vooraanstaande leiders
was.

Zo werd tot voor enige maanden geleden het door de "Per-
himpunan Indonesia",ln de Indonesische taal uitgegeven gestencil-
de periodiek: "Indonesië Merdeka" ,nog vrijwel in zijn geheel
door, SLAMAT FAIMAN, samengesteld, verzorgd en gestencild .Sedert
echter de penningmeester van het landelijk bestuur der:Perhim-
.nan Indonesia" jStJDJÜSpJTO, zich vanuit den Haag te Amsterdam.
,eeft gevestigd en̂ pTreTr landelijk secretariaat der E*V.G»te
werlsjgesteld, schijnt daarin verandering te zijn gekomen en zou
het periodiek alleen nog door SLAMAT FAIMAN worden gestencild.
Vernomen n.l. werd, dat "Indonesia Merdeka ", thans zogoed als in
zijn geheel zou worden Samengesteld en geredigeerd, door SÜDIBDJO
vd.Het gevolg hiervan is, dat het merendeel der in "Indonesia Mer-
deka " opgenomen ̂ berichten en artikelen, betrekking he£Ma,op de
communistisch geoienteerde vakbeweging, en deze vakbeweging, me t
de communistische ideologie, als de enige ware wordt aanbevolen
en gepropageerd*

In dit alles kan niet anders worden gezien, dan een doelbe-
wdst streven van de E.V.C, o'.q., C.P.N.. om de h.t.l. verblijven-
de Indonesische arbeiders tot zich te trekken en meerdere van
deze arbeiders aan zich te binden, door enige van hen de z.g;«
kade r-our suMaa t e„ lat ejivo eji deze zodoende al̂  î -fr ware

KQJLUt eiders a_ej!LOommül.isti30he vakbewe-

Hoewel daaromtrent nog geen zekerheid kon worden verkregen,
kan met aanjwaarsohi.1nli jk Wenzende1 zekerheid^worden aangenomefc,
dat in dit streven van de E.V.C. - C.P.N. een poging moet worden
gezien,om op deze wijze te trachten een blijvende invloed te kun-
nen uitoefenen op de communistische beweging in Indonesië' in het
.algemeen en op de vakbeweging aldaar in het bijzonder «Aangenomen
uLmmers kan worden,dat de op deze wijze opgeleide Indonesiërs
pnettertijd naar Indonesië zullen terugkeren,om tx dan daar hun
* - 2 - hier.
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hier verworven kennis in de praotijk te brengen.M.a.w# daar als
leiders zullen optreden van de communistisch» georiënteerde Indone-
sische vakbeweging.

In hoever hieritf, een herhaling moet worden gezien,van de
activiteit,welke omstreeks de jaren 1924 - 1925,door de destijds
in Nederland verblijvende en uit Indonesië verwijderde extremisten
SMAOEN en DARSONO,aan de dag werd gelegd,door h.t.l. verblijvende
Indonesische schepelingen te bewegen,om ,na in Moskou een opleiding
van ongeveer 5 jaar te hebben gevolgd,naar Indonesië terug te keren,
ten einde daar,de in Moskou verworven kennis in de practijk te
brengen,is een vraag,waarop uiteraard thans nog geen antwoord kan
worden gegeven.De verwachting is echter gewettigd,dat in dit alles
een soortgelijk streven moet worden gezien.Op-̂ rallend is daarbij,
dat ook thans,evenals destijds door SMAOM en DARSONO,voor dit
doel kennelijk ex-schepelingen worden gekozen.

Naast de reeds genoemde SUDIRDJO,is n.l. de ex-Marine-man
_,Raden,belast met het voeren van de administratie van

"indonesieTMerdeka".
Met SÜDIRDJO v.d.,woont samen de ex-Marine-man 33'BAWQ Mas

(SOERAJpTO Mas) .Tan deze laatste is bekend,dat hij de E. V W- U*Ï«N
kaderoursusTieeft gevolgd.

iCl zowel SUDIRDJO als SÜRAÏNO, wonen in bi.1 g«de m̂ ffR.Yan deze
bekend,dat hij lic! ijs |̂ifij4g-î ih&i£* Bouw-Nijverneid.

Toordien wóondë̂ '̂ DlRDÜD en SCJRATNO samen in perceel Prin-
sengracht 4 bv. te Amsterdam.

Als bijzonderheid zij nog vermeld,dat op 28 Juni 1949 als
scheepsbediende bij de stoomvaart Mij "Nederland" ,op eigen ver-
zoek werden ontslagen:

* MOiEAR (MÜAR)
-JMI"""" Na hun ontslag namen deze scheepsbediende^-van het M.S,
"Tabinta", hun intrek bij SM s.de GOYER v.d»0p 29 September 1949
vertrokken zij vandaar naar de Wagenaarstraat 8Q l te Amsterdam,
'et adres waar voordien ook SÜRA13MO, en enige andere ex-Marine-man-
nen,, woonachtig'vJirti geweest.in dit perceel,was voor de 2e Kamerver-
kiezing in Juli'1948 f̂afeiiPĵ Lfl. T/JCTfffi"* "hft aangebracht.

Bij het BevoïkTjagsTJüreau te Amsterdam,deden AOHMAD en
MÜAR zich inschrijven als machine bankwerker.

De aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestigd"en
zodra enige nadere activiteit mocht blijken,zal daarvan bericht
worden gezonden.

\. 3,
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Volledige opgaven van de ndSen en personalia van de perso-
nen genoemd in het bovenvermeld schrijven.

SLAMAT F AIMAN, geboren te Karang Anjar,20 November 1908,wonende te
Amsterdam,Van Eeghenlaan 4 huis»

•2. H SCJDIRDJD (SOEDIRDJO),geboren te Minggiran,23 November 1922,ex telegra-
fist der Koninklijk Marine,thans kantoorbediende op het
landelijk secretariaat der E.V.C. te Amsterdam,wonende
aldaar,Commelinstraat 35 III«Bi j het Bevolkingsbureau
is hij nog steeds ingeschreven als wonende,Prinsengracht
4 bv.

SÜPINDAH IMAN(Raden),geboren te Ban joewangi,30 Mei 1923,ex matroos
machinist der Koninklijk Marine,thans eleotrioien bij
de Radio afdeling der K«L.M. op Schiphol,wonende te Am-
sterdam, Groenburgwal 50 III.

4, || SURA1NO (Mas),geboren te Tjaroeban,18 Februari 1918,ex bediende der
SOERAINO(Mas) Koninklijk Marine, thans b ankwerker, wonende te Amsterdam,

Commelinstraat 35 III.
|de GOYER,Simon,geboren te Amsterdam,24 Augustus 1916,meubelmaker,wo-

nende te Amsterdam,Commelinstraat 35 III.
JACHMAD,geboren te Pamakasan,10 December 1928,ex bediende der Stoom-

vaaft Mij tTHederland",thana machine bankwerker,wonende
te Amsterdam,Wagenaarstraat 89 I.Voordien Commelinstraat
35 III.

JAR (MOEAR),geboren te Kamal,23 Februari 1923,ex bediende der Stoom-
vaart Mij "Nederland11,thans machine bankwerker,wonende
te Amsterdam,Wagenaarstraat 89 I.Voordien Gommelinstraat
35 III.

8. UDARSONO,geboren te Semarang,l5 November 1897, journalist̂ wonende te Am-
sterdam.Uithoornstraat 8 II»

0. 3.
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D* Indonesische
1 5JUU194?

Wanneer men juist ziet, valt de vakbeweging in
in Indonesië, althans voor het moment, in 3 grote
groepen uiteeni

I» de Bariaan Boeroeh Indonesië,, B*B*ï*,aoals die
zich verder neet11 ontwikkeld en tenslotte is uit-
gegroeid tot de S.O.B.S*ï* (Sentral Organisasi
Boeroeh Seloeroeh Indonesia)» _:

H» de Barisan Tani Indonesia» B*T»ï*f
ÏÏI. de Sarboeprl. Sarekat Boeroeh Perkeboenan Repoe-

blik jndonesia*
De eerste kan kortweg worden aangeduid als de

Arbeidersbond, de tweede als de Boerenbond, dé der
de is de bond van ondernemingsarbeiders. Haar haar
aard is deae laatste groep, hoewel haar leden
werkaaamfceden verrichten op het land, aeer bepaal-
delijk een vakvereniging van arbeiders, werkende
in loondienst* Zij zou om die reden thuis horen
in de B.B.T. - S.O.B.S.I* doeh ie daarin, voorao-
ver men h«?eft kunnen nagaan, niet opgenomen,treedt
ook naar buiten zelfstandig op»

Aangezien, gelijk bekend, de vakbeweging in In-
donesië in de eerste plaats wordt dienstbaar ge-
maakt aan de nationale politiek, moet de partij-
politiek zich weerspiegelen in de leiding van de-
ae bonden* Dit is dan ook het gevalt in het alge-
meen kan men zegden ''fit de leiding van de arbei-

- dersbonden (dus ook de Sarboepri) ligt in handen
van de P.K.I» (Partai Koraraunis Indonesia),die van

- de boerenbond bij de ïtertai Socialis.
Verder sou men verdachten, dat in verband met

het overwegend politiek karakter der vakbeweging,
ook de tegenstelling tussen Sajapkiri en Benteng
Republik (T|asjoemi-P,W»I.) in de arbeidersbewe-
ging tot uiting komt. Br aijn eohter weinig uiter«
lijke tekenen, die daarop wijaen» Het ligt voor
de hand, de invloed van de geloofsovertuiging
vooral te zoeken op het platteland, onder de boe-
renbevolking, en inderdaad wordt In een der rap*»
porten melding gemaakt van de S.P*I.I«,de Sarikat
fani lelam Indonesia* üfadere gegevens hieromtrent
ontbreken^ Tanar de reactie van het P* K* I «—orgaan,
de "Bintang Merah", dat de S.I.I.I. kenschetst
als een vereniging, ttwelke voor het merendeel be-
Hstaat uit mensen met een bourgeoisie—geest en ge-
"leid wordt door personen,die verdeeldheid onder
"de tani's rillen brengen" maakt het karakter van
deze nieuwe organisatie wel duidelijk*

Hu aal ook hier wel <f<Sn awaluw nog geen aomer
maken (of men moet zegdent één djangkrik de West-
moe son inluiden), maar als syraptoon van de reactie
van Islamitische kringen, ook in de vakbeweging,
is dit feit toch wel van betekenis»

Aan de bespreking van ontstaan,ontwikkeling
.-en-
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én actiTiteit van de 3 hoger genoemde bonden mo-
ge voorafgaan een uiteenaettlng van de voorge-
schiedenis en de richting van de huidige vakbe-
weging

voorgeschiedenis Voor de oorlog had de vakbeweging in Ned,
ïndiê Weinig te betekenen, Sas verschillen en con-
fessionele Invloeden belemmerden haar ontplooiing
De organisatie-gedachte had geen vat op de arbeléV
ders, tengevolge van hun geringe geestelijke ont-
wikkeling en vooral tengevolge van het feit,dat
een groot deel der arbeidersmassa nog een half-
agrarisch bestaan leidde» Srootindustrie,leidende
tot een arbeidersproletariaat, was er niet»

In 1931 bestonden In Fed*lndie 80 vakorgani*
saties met 74»000 leden, in 1939 waren er 70 or-
ganisaties met 110.000 leden»

Gedurende de Japanse bezetting hebben dese
organisaties geen activiteit kunnen ontwikkelen̂
de bezetter was daarvan niet gediend»
Reeds aeer spoedig na de capitulatie richtte de
vakbeweging zich weer op* In nog geen twee jaar
tijds is sij uitgegroeid tot organisatie s, wie r
ledental thans in d« raillidenen 3x>opt!

Deae fantastisch snelle groe.is een gevolg
van de omstandigheid, dat de vakbeweging in In»
doneaHI i& in dienst gesteld van de nationale re-
volutie» Wiet van onder af, uit de arbeiders.kwam
de drang tot vereniging en organisatie. Juist van
boven af, door de leiding van de republiek.werd
massale samenbundeling vererdineerd.Blt geschied*
door gehele groepen van arbeiders be dr ijl fa gewi .1 «e
bij *e vakorganisatie in te lijven, ao b*v»het
spoorwegpersoneel, de arbeiders in het suikerbe-
drijf, de havenarbeiders, onderneiaingsarbelders,
naar ook het personeel van overlteidBdlen8ten,30-
als pandhuiedienst* opium- en aoudlenst» volks-
ge aondhe ld , ena •

Hierbij aiJ nog opgemerkt, éat de republiek
felj de organisatie van de vakbeweging heeft kan-
nen gebruik maken van de door de Japanners opge-
bouwde apparatuur ten behoeve van hun bestaurs—
werk en binnenlandse propaganda* Met dit raam-
werk en zijn strenge hieraohie was de bevolking
reeds vertrouwd geraakt.

Doelstelling. Het doel ie niet,zoals In Europa, strijd tegen
economisch beter gesitueerden, klasoenatrljd.Be
strijd is hier gericht tegen de politiek-economi-
sche overheersing van het Westen, tegen de blanke
vreemdeling, speciaal de Nederlanders,die geaien
en voorgesteld wordt als de exponent van het kapi-
talisme en imperialisme, van economische uitbui-
ting en politieke onderdrukking,Terwijl in Europa
de internationale klassensolidariteit op de voor-
grond stond, valt in Indonesië het accent op de
nationale solidariteit,de solidariteit van ras en

-volk-



volk met gijn regering,
Wanneer contact wordt gezocht met de vakbeweging
van andere landen»geschiedt dit in de eerste
plaats met de bedoeling morele of feitelijke steui
te verkrijgen bij het voltooien der nationale re-
volutie. Van de linkse vakbeweging in Wederlaad
wordt hulp verwacht bij het streven naar voletrekl
nationale onafhankelijkheid! op de Australische
vakvereniging van havenarbeiders is een beroep ge-
daan <m de boyoot van Wederlandoe sahepenvoort te
zetten totdat de Nederlandse troepen uit tndoneaiB
zijn teruggetrokken! aan de vakbeweging in India
worden sympathie betuigingen gezonden net de al-
daar geroerde strijd te$en de vreemde overheersing
enz.

Duidelijk is ook het door de verenigde arbei-
dersverenigingen genomen besluit om het werk neer
te leggen-zodra een "vreemde macht" (waaronder
ook Sederïand valt) de overhand zou krijgen*

In offioiile en semi<-0ffioiile uitspraken om»
trant de hui<H**e taak der vakbeweging valt steeds
de nadruk op *£« consolidering en de verdediging
van de staat Republiek Xndonesia"* De arbeiders
worden daarbij genoemd "de pioniers,de avant-garde
van de Nationale Revolutie". Sr is geen kapitalis-
tenklasse in Indonesië, aldus 8oekarno»"wij zullen
een nieuw democratisch systeem ontwikkelen,dat la
Europa aooit tevoren heeft bestaan»* Soekarao
keurt de houding van bedrijfsleiders,als waren zij
werkgevers, af*
"De werkgever is de regering zelf f bedrijfsleiders
"en arbeiders zijn allen staatsdienaren»"

Op een der congressen stelt de heer Alimin
zelfs voor om het woord "arbeider" (boeroeh) te
vervangen door "werker" (perkerdja),ömdat thans ia
Indonesië in feite geen geëxploiteerde arbeiders
meer bestaan» Er zijn * volgens Alimin - slechts
werkers, die collectief de staat en aijn regering
In stand houdön*

Overigens nemen 4e vergaande sociale plannen
der republikeinse regering de vakactie,voorzover
die uit haar aard op verbetering van de positie
der arbeiders mocht aansturen,reeds bij voorbaat
de wind uit de zeilen*

Het plan-Aararoedin, dat door het werkcomitrf
Van het K.ÏÏ.I.P» is goed gekeurd,bevat o»m.de volv
gende puntent kinderen benedeh 15 jaar mogen geen
arbeid verrichtenf het aantal werkuren is 40 per
week van 6 werkdagen, • met een rustperiode tijdens
de wérfcureni per jaar dienen minimaal 2 weken ver*
lof gegeven te worden, na 6 jaar arbeid een verlof
van 3 maandenf een minimum-l|onregeling wordt vast*
gesteld in overeenstemming mét de levensbehoeften,
waarin inbegrepen verdere ontwikkeling en ontspan-
ning op basis van een behoorlijke menselijke Ie*»
vensstandaard| in elk bedrijf of dienst wordt een
arbridersvertegenwoordiging ingesteld,boetaande
uit een af^vaardigde van de arbeidersorganisatie,

-•die-»



- 4 -

die door de regering der republiek 10 erkendj «a
verder natuurlijk de maatregelen betreffende
vallenveraekering» zlefcteveraefce ring,
re ̂elin??, pensioen, ena» '

Roe non zich de verweaenlljking van dese typi-
sch we staree *» sociale verbeteringen denkt. Is een
«kadere vraagtwaarover de republikeinse leiders
aich vermoedelijk voorlopig het hoofd niet sullen
breken* De man uit het volk weet waarlijk nletvhe*
«rad hij precien la, dus of hij voor pensioen in
sanuerking tornt, de ge»inwp*aot te, waarvan de loon-
hoogte afhankelijk is» valt moeilijk te controleren
Scholeu.twaarin de kinderen "beneden de 15 Jaren BOS<
ten worden opgevangen» aljn niet in voldoende aate
aanweals:* tjerktachten OBthrekenfgeiieeBhereii out*
l>rê en»Blj het ontbreken van spaarzin aon verho-
ging van inkomsten "boven hetgeen nodig la voor de
beperkte dagelijkee liahoeften slechte leiden tot
toene/alnff van het arbeidsverwoim*

Bn wet de itddesê ênachftp der arbeidera betref'
zijn de ervaringen na de Japanse bezetting seer
leerzaam* Be overnemingen kwamen «erendeelo in
landen van arbeldersraflen, die haar geheel te ei-
gen bate 'expl&teerden.
Tegenover «5e belangen van net volk en staat ston-
den Bij onverschillig.Men heeft de oaflerneramlngen
dan ook epoedig moeten atellen onder toeiftoltt vmn
&&& controlerend lichaam, de Badan Peroesahan !•-
gara*

Dit alles doet or weinig toe* Hoofdsaak tst
dat het sociaal perspectief van overheidswege ver-
zekerü is* Be vakactie kan zich dne geheel wijden
aan haar nationale taak» Alle tekenen vijzen er
opt dat d@ Indonesische vakbeweging door haar lei-
dere aal worden in/*eaet als een belangrijk «apen
tegen een eventueel teruglwrende invloed van ie
Weflerlanders*

Tellceaïïiale worden de arbeiders gemaand tam na—
tionaal*-politieke taak onder de nietige verhoudln-
gen te volbrengen» In Sa «jat van l<Mh*47 word*
verklaard» dat 'd© arbeiders na Linggadjati voor ie
noodsaak staan te strijden o» de grootst mogelijke
voordelen van artikel 14 te behalen* Op l Wei |f*
hield Pa*wirlo namens do regering oen toespraak »
waarin hij verklaarde, dat *nn Idnggadjatl onder-
tekend waat f!e, werknemers (in het door Hederland
bezette gebied) hun passieve houding noesten ver-
anderen in. een positieve en offensieve houding om
te kannen bijdragen tot de teruggave van door üs-
darlanders bezette bedrijven om kantoren aan In-
donesiê»*

Inderdaad werd door de vakbeweging reeds een
standpunt geformuleerd ten opzichte vmn do lAnggad-
jati«overeenkomstt in het bijzonder ton aanslen
van artikel 14. Ret hoofdbestuur vmn de Sarboepri,
tn vergadering bijeen op l©-4-»*4T en 11«4»*47 eis-
te o»ia.* "terugtrekking vmn de Nederlandse legers,
alvorens begonnen wordt met besprekingen van arti»
kei 14f de ondernemingen en bedrijven.dle vernield



waren* en door de (Indonesiërs hersteld» moeten aan
de republiek koiaenf o«ltuur-ön<3erneaingentbtd.ten-
land se eigendom sijnde» komen vanzelf aan de repu-
bliek toe*nl»it laatste punt» dat in volstrekte te-
genspraak ie iaat artikel 14» werd door de voorait-
ter van de Sarboepri in "Herdeka" van 15*4-47 a&a
volgt gemotiveerd t f oen de Tfederlanders i» 1942
vluchtten, was het grootste deel van de «nderne—
laings producten reeds we ggevoerd .Documenten werden
t̂ evondentwaarin bevolen werd de ondernemingen te
verbranden.ïïe't was aan de Indonesische arbeiders
te danken* dat vela ondernemingen gespaard si j n ge-
bleven.Se voormalige eigenaars hebben dus geen
recht meer op hun «ndernemingen»" Ander* vakvere-
nigingen namen soortgelijke resoluties aan*

Tenslotte ai 3 hier de aandacht gevestigd «p de
officieel vanwege het Republiekèins* ÜHaistèrie
van Sociale gaken in een brief aan het Indisch 8e-
partement van Sociale gaken van 9 April 31. geg*-
ven miteanzetting overö* beginselen van de Indo-
nesische vakbeweging.

Indonesische Vakbeweging
TESJALIHö

Ministerie van Sociale Zaken
Djakarta

Ho. B33s/0/124 Ŝ akarta 9-4-1947.
Aan de Heer C*M.ïfooteboorat

Salemba 15*

-33 J A A H TA

Ter voldosjaiög aan UW verssoek on inlichtingen
Oftatrent de Indonesische Vakbeweging, doe ik ü 1iiJ
deze eniî e inlichtingen toekomen ontrent 4e begin*
selen, de plichten en bestaan van deae beweging.

Terder deel ik W mede» dat volgens berichten
van het dagelijks besttrar van de "Séntral Organi-
saei Boeroeh Seloeroeh Indonesia* (S.O.B*S.I.)daar
bij sijn aangesloten 28 vakverenigingen met «en ge
3amenlit1k ledental van l V4 «illioea.

De Tlce-rainister van Sociale
£aken van de Staat Republiek
Indonesia.
w. g. Mr. Abd. Madjid*

Beginselen van de Indonesische Vakbeweging.
A.
a. Be vrijheid van Indonesia is oonditio sine qua
non ter waarborging van de bewegingsvrijheid der
arbeiders in Indoaesia»
b. Deae vrijheid van Indonesia te verdedigen tegen
koloniale overheersing betekent voor de arbeid era
mede de strijd aan te binden tegen de hebaucht van

—de—
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de imperialisten-kapitalisten,die de arbeidere en
het gehele volk van Indonesia wensen te onderdruk-
ken en uit te zuigen»

II* In de vrije Indonesische staat strijdt de vakbe-
weging in Indonesië voor de komst van een nieuwe
Maatschappij die democratisch is in zijn structuur»
regeringsvorm en economie,opdat spoedig verwerke-
lijkt wortft een gelukkig en welvarend leven voor
heel het volk op de basis van sociale rechtvaardig*
held,

III* Ter verwezenlijking van een op sociale rechtvaar-
digheid gegrondveste maatschappij,waarin de werkere
een solide lotaverbetering sullen krijgen, strijdt
en werkt de Indonesische vakbeweging,daarvoor, dat
de productiemiddelen die de belangen van velen ra*
ken ook het eigendom van de gemeenschap worden,ont-
ïst van elk Individueel bezitsrecht, en In het be-
drijf worden gesteld In het belang van het gehele
volk.

17* a. De Indonesische vakbeweging Is van mening,dat
een gelukkige en welvarende, op sociale rechtvaar-
digheid gegrondveste maatschappij, niet met een
slag verwezenlijkt kan worden*
b. De verwerkelijking van zulk een maatschappij
moet In verschillende etappen tot stand worden ge-
bracht, volgens de op bedoelde momenten aanwezige
sonlale en economische structuur van de samenleving*

T* Zolang de economische structuur in de Huidige maat»
schappij nog kapitalistisch georiënteerd is,is de
Indonesische vakbeweging van mening,dat haar strijd
voor lotsverbetering in wezen een strijd is tussen
kapitaal en arbeid*

TI* In haar strijd voor lóteverbeterlng van de werkers,
is de Indonesische Vakbeweging steeds bereid samen
te werken met elke organisatie en met welk maat-
schappelijke groep ook,die de zelfde doelstellingen
heeft als de Indonesische Takbeweglng.

711* De Indonesische Takbeweglng is van mening, dat de
arbeidersklassen in alle landen één lot en 44n
strijd hebben, daar zij geaamenlijk staan tegenover
het kapitalisme dat over het grootste deel der we-
reld heerst* Derhalve moet de Indonesische Takbe-
weglng directe en nauwe relaties hebben met de ar-
beidersbeweging in 4e internationale wereld»
Taak van de Indonesische arbeiders en.anderê jjrejr*̂
icers ep fllt ogenblik*
B.

De vooruitgang van de Indonesische samenleving
heeft de phase van de Rationele Revolutie bereikt*
Elk belangrijk middel van Inkomsten en elke belang-
rijke bron van inkomsten moet in werking worden ge-
steld door de Regering van de Republiek Indonesia»

In een zodanige situatie betreedt de strijd
van de arbeiders een nieuwe phaae.In de koloniale
periode was de arbeidersbeweging gericht tegen het
vreemd kapitaal *n de vreemde regering*
In de periode van de ïïationale Revolutie* waarin de

«Republiek*»
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Republiek Indonesia aan aanvallen van buitenaf
blootstaat, Is het de taak van de arbeidersbewe-
ging om mede te werken aan de consolidering en de
verdediging van de Staat Republiek Indonesla*

De arbeiders en andere werkers In Indoneaia
moeten de pioniers, de avantgarde worden van de Na-
tionale Revolutie* De Staat Republiek Indoneaia,
die gebaseerd Ie op de volksdemocratie,geeft de
beste voorwaarden voor de strijd van de arbeidere
en andere werkers voor het socialisme.
Vakorganisatie Is geen politieke partij•
O,
Ben vakorganisatie mag nooit tot middel worden ge-
bruikt door welke politieke partij ook»
Het uiteindelijk doel van een vakbeweging Is socia-
lisme. Hoewel dit zo is, is het strijd»- en arbei-
ders te r re In van belde organisatieB.andere.

Datgene wat tot het werkterrein van de vakbe- i
weging behoort, kan niet uitgevoerd worden door
een partij, en omgekeerd*

Deae verklaring betekent niet dat de ̂akjf̂ f-'.
ging absoluut vrij moet zijn van de politieke stroe
De vakbeweging zal in haar arbeid en strijd samen-
werken ntet partijen en andere bewegingen die fte«»
zelfde doeleinden nastreven*

Omtrent ontstaan» ontwikkeling en activiteit
van de 3 grote bonden kan het volgende worden ver-
meld.

De B*B»I.
De Barisan Boeroeh ïndonesia werd 13 September
l945 te Jogja opgericht tot instigatie van de be-
kende agitator Mr. Iwa Koesoema Soemantrl,die voor
de oorlog wegens zijn subversieve actIe In Dell
naar Digoel was verbannen*
Volgens de statuten is het doeli versterking van di
Rep*Indonesië door het streven naar een socialisti-
sche maatschappij, gegrondvest op de tegenstelling
tussen kapitaal (buitenlands) en arbeid (Indone-
sisch) .

De arbeiders - ook die werkaaara in overhelds-r
diensten - werden bedrljfsgewljae georganiseerd la
gewestelijke sarekats, die samenwerkten met de gv-
westeli,1lce K.N̂ .D.'s op instructie van de K.ÏÏ.I.S,
namen de arbeiders het beheer van de door de Japan-
ners geleide ondernemingen over? waar het misliep
trok de Rep* de leiding aan gioh.

Drie dagen na haar oprichting werd de B*B«I*
officieel erkend door de Rep«Regering en het
E.ïï.X.?» De B.B.l. telt 3 groepen van leden» de ge-
wone leden, de kadergroep en de Jeugdgroep (pemoe-
da's).

In Januari 1946 werd een soortgelijke veren!*»
ging opgericht roor vrouwelijke arbeiders en vrou-
wen van arbelderst de Barisan Boeroeh Wanlta In-
donesia*

-Reeds*
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Reeds zeer spoedig werd getracht van deso ar-
beidersbond een politieke strijdorganisatie te na*
ken» op een congres in Solo in Foveraber *45 werd
besloten de B.*B»Z* om te zetten in een politiek»
partij9 de Partai Boeroeh Indoneeia.Hiertegen re«
later echter verzet* op het P*B*Z»*»congreB in Ma-
dioem werd als richtlijn aangenomen, dat de B*B»Z<
als vakbond zou blijven bestaan en de P»B»Z« da
"voorhoede" van de B*B»Z» zou vormen op politiek
terrein»

Be B.B.I. heeft een eigen militaire organi-
satie, de Lasjkar Boeroeh Indonesiaf die onder
leifling van de T«B«T* de weerbare krachten mili-
tair opleidt»

De praotijk is thans deze, dat de B*B«Z* als
federatie van alle" arbeidersverenigingen de aoe-
derorisgnlsatie is, waaraan alle arbeiders detl '
hebben als htm natuurlijk maatschappelijk verband*!
Raar massa*s worden politiek geleid en opgevoed
door de ideologisch geschoolde voorhoedet de P*B«I
en militair getraind in de Las3kar Boeroeh»

Het gr oe pro ces heeft jslch gekenmerkt door
steeds nieuwe federaties, in "horizontaal" (gewas*
telijk) en "vertikaal" (specifiek bedrijfsverband»
al welke gaboeng&ns tenslotte in Uoveraber 194$
«ferden verenigd in de S»O.B.S»I* Zn we a en is dit
niet anders dan de uitgegroeide B»B»Z» De 3»0«B*
S.I. heeft vertegenwoordigers in Amerika»AUBtxmlil
en Engeland en inspireert een in Zonden door de
"Daily Worker" op grote schaal uitgegeven week-
blad ter verspreiding in de Angelsaksische landen*

Gelijk bekend) Is de leiding van dage arbol-
dersbeweginp; In handen van communisten» Na Mr»
Roesoema Soemantri - die alen gecwompromitÉeerd
heeft ast de Tan Ifelakka-groêp -.zijn het steeds
communisten geweest, die in de B»B«X* dé lakens
uitdeelden, c»q. achter de schernien beslissende
invloed uitoefenden»
Zn het bestuur van de S»0»B»S»Z» zitten o«s*
Setyadjit, gewezen voorzitter van Perhimpoénan
Indonesla, en froraoerti» Dezelfde Setyadjlt is
voorzitter van de P»B»X»

ZZ. De B,T.Z»
Werd in Oct»»45 opgericht door het K.H,I»D.te
als Barisan Tani Zndonesia ffiataraa.D« sta-

tuten waren elijkluidend aan die van de B*B.Z»
t ooral van West^Java uit, om do voroni-

ging om te zetten in een politiek» partij, misluk-
ten, vootal door het toedoen van de voorzitter
Wljono (lid hoofdbestuur Partai Socialia). Zn het
socialistisch systeem - aldus de heer Wijono - x

-heeft*»
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hééft de partij in hoofdaaak ten doel de ideo-
logische scholing, het aangeven van de politie*
ke richtlijn voor het volk» D© practische ar-
beid, de strijd om het ideologisch» doel te be-
reiken» wordt gevoerd niet door de partij f maar
door het volk, zoals dat op natuurlijke wijze
uiteenvalt In drie delen* het arbeiders front,
hwt boerenfront en het le|p»r*-f)

Hieruit volgt, dat de Bariean ï&nl geen Par-
tai Tani moet worden, doch boerenfront moet blî "
ven, dat onder ideologische leiding van de BOC.
partij de strijd voert voor een sociale ordening
van het platteland*

In Januari 1946 werd de B*P*Ï* officieel er-
kend als landbouworganisatie» .naast de B*B*I* j
Be leiding berust bij de heren fijono*f*nehld en
Sardjono, allen hoofdbestuursleden van de fartai
Soslalls*

Elke desa heeft haar boerenorganlsatle.ba-
risan tani of sarekat tani f verder loopt de or-
ganisatie geheel parallel met de bes tuure inde-
ling, Sr is een innige samenwerking tussen be-
stuursapparaat en de leidende organen van de
B.T.I, Elke kanoerahan heeft verder een co0pera~
tie, waarvan de leiding berust bij de B*f*Z* De
tendena bestaat alle productiemiddelen te ver-
klaren tot staatseigendom, waarover het beheer
wordt gevoerd door de opwonende arbeiders «n
boeren onder supervisie van regerliporgaaen*

Er aijn ook hier 3 groepent de tani blasa,
de tani kader en de tani pemoeda, en een eigen
militaire or'̂ mlsatlei de las j kar tani, onder per-
soonlijke leiding van Wijono*

Terder heeft de bond een eigen orgaan t de
Soeara f ani, waarin met de steun van de landbou-
wer, maar die van de republikeinse leiders uit
de steden doorklinkt»

Voor de tani biasa, die geeri Baleio kent,
Is dit blad van weinig betekenis*
PG Sarboeprl»

Over deae organlsatie| die in Februari *47
werd opgericht als centrale voor de arbeiders,
werkzaam in de cultures op Java en Sumatra,alja
no$ weinig gegevens voorhanden*

Algemeen voorzitter Is Dr.Maroeto Daroesraan,
een bekend communist»

ffaaet hem nPmen ai 1 1 ing In het bestuur de he-
ren Koerdian en Boejoeng S aleh, eveneens communi-
sten.

Br aouden ongeveer 800*000 (?) arbeidere bij
deze bond z jn aangesloten. Ook op Stmatzm blljlt
van de aetlvltelt van deae vereniging*

*• Hierop voortbör3urenlè pöogde te Bartal 00*
clalis een Volksfront 5 Barisan Hak jat te forme-
ren* Dit strandde op veraet van de P«B*Ï* die
haar leden bleef verbieden deel uit te maken van
het kabinet Sjahrlr*
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Het vorenstaande beoogt slechts een schets
te geven van de ontwikkeling van de vakbewe*»
ging in Indonesië, voorzover die uit de &•$•!•
ontvangen ftefis- en andere rapporten is te vol-
gea* Yolledig is dit beeld uiteraara niet en
mogelijk - als gevolg van de sseer snelle loop
der gebeurtenissen - ook niet geheel en al tip
to date» betracht is althans de tendenaen zo
gosd moffel ijk weez- te geven»



396 A -'50*

bijlagen: twee

14 September 1950»

Onderwerp: 3EEPUT HJRÜH KAP AL dan PELAHJHAK»
\ van Zeelieden en Havenarbeiders)

V e r t r o u w e l f

ACD/
Hierbij wordt toegezonden een foto-copie van een in de Indo-

nesische taal gesteld schrijven, van het hoofdbesttuur van de
"SERIKAT HJHJH K-APAL DM PELAH3M" - ö.BJt.P,- , zoals dit
een dezer dagen door de uhef van de üiviele Dienst der ütoom-
vaart Mij "Nederland" te-Amsterdam werd ontvangen.

Een in de Nederlandse taal gestelde vertaling van het voren-
bedoelde schrijven wordt hiertoij gevoegd.

werd vernomen zou het in de bedoeling liggen der mij
•"Nederland", om deze zending boeken, nadat deze zal zijn aan-
•gekomen, eerst op de bruikbaarheid te controleren en deze
fdaarna, overeenkomstig het verzoek, ter beschikking te stel-
• len van de Indonesische schepelingen - analphabeten - werk-
f zaam bij de"Nederland"« Einde,

1 : ÖT~3~;



Prtók, 24-B-5Ö ..&
NIH UML i rtuim

ZUH>BRBOORE>W£G M«. 114, TO. PRIOK

DJAKARTA
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. J »K .
n pmin;
A^u«4
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?«lajurnn i

j4 Amsterdam v a«i i nuu)
S.Araip untuk dik«tr:iiui.

K^rdolrn.

ikt*
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T E £ g A L I ITS .

Hofdbestuur;
* SARBKAT BURHH KAPAI» & PELABÜHAN% Tand jong Priok, 24-8-50.

Zuiderboordweg Ko. 114»T&.PRIOK.
DJAKARTA. A A U

ooO(M)Ooo-~- de Gllef civiele dienst
_ _ 0 / /T1 - . / _ • • der Stoomvaart Mij Nederland

Ho„ 232/SO/P-P/50. Javakade
Onderwerp? kennisgeving ver-

zenden boeken voor Amsterdam (Holland)
analphab et en *)

Yrij.(Merdeka)

Midèels deze laten wij weten^ dat per Ms."Oranje", door het
Ministerie van Onderwijs, Opvoeding en Kunst (Guituur; der Eepu-
bliek Indonesiej bij schrijven Twk.̂ l/l.No* 3623 en Uo. 3624,
werden verzonden 2 kisten inhoudende boeken bestemd voor (ten
behoeve van ) analphabeten.

Deze zending is geadresseerd aan de Indonesische werkers*̂ !
pegawai- * beambte - ambtenaar - te Amsterdam p*p. Stoomvaart
Mij Nederland.

Deze boeken werden verkregen dank zij het initiatief van
broeder AbdoeI-Fattaeh, van de Kon.Rotterdamse Lloyd*De bedoe-
ling hiervan is, dat de bedienden die niet kunnen lezen en
schrijven en regelmatig indienst zijn bij uwe Maatschappij}van-
af heden zullen leren lezen en schrijven, hetgeen aan het werk
ten goede zal komen.Wij zijn er van overtuigd,dat U (ïuan) de
noodzakelijkheid hiervan zult begrijpen, daarom vertrouwen wij
erop, dat U na ontvangst van deze leerboeken, daarmee zult han-
delen zoals door ons bedoeld en U e*e«a. zult willen beschouwen
als zijnde uitsluitend bedoeld voor zelfstudie (opvoeding)*

Yoor uwe bemoeienis in deze betuigen wij U zeer veel dank*
Yrij (Merdeka)

Alg.Secr. Hoofdbestuur S.B.K.P.

w*g* Subinto

Afschrift verzonden aan:
l* Z,E« de Hoge Commissaris

v*d. Republiek Indonesië
R*J«Schimmelpinnicklaan 3
fs G-ravenhage (Holland)

2» Het Comité voor Indonesische
Zeevarenden,
öeldersekade 94,Amsterdam(Holland)

3) een bestemd (opgelegd in) voor
het archief.



HO. 396 A -'50*

bijlage:

14 September 195.0,

Onderwerp; SEHIZAgJKAPAL BÏÏRÏÏH dan PELABÜHA1T
(Vertaling statuten en huishoude-
lijk reglement.)

V e r/ t r o u w e l i j k

/Ten vervolge op het vermelde"in de eerste alinea van het
dezerzijds schrijven ïïo. 396 A -§50 van 4 September 1950,
wordt hierbij toegezonden een vertaling in de Nederlandse taal
van de daarin bedoelde statuten en nuishoudelijk-reglement van
de SERIKAT BÜRUH KAFA& dan PELABÜHAN.alsmede van het daarbij
gevoegde werkprogram en resoluties,Einde»

-=( TïJ 0,3.



1 ' ./̂ sterdam, 29 Augustus 1950.

Punt van uitgang - Grondslagen (Statuten)
^̂ .̂  MM**«M »«^» ••- ̂•.•̂ •••••"-•Ŵ f̂»»"*»̂ "̂ '— "•«"""•"••••"••"•

Verklaring van de prondbegindelen en richting,

In de kapitalistische maatschappij en de semi-kapitalistisohe maat-
schappij vormen de arbeiders het grootste deel van het verdrukte volk.

Omdat zij zioh bewust zijn van dit feit, verlangen de arbeiders naar
een rechtvaardige en welvarende maatschappij, waarin voor elk mens een
behhorlijk leven gewaarborgd is.

Op deze grondslag en doordrongen van bovengenoemde verlangens, rich-
ten de scheeps- en havenarbeiders van gehfcel Indonesië de Vereniging van
Scheeps- en havenarbeiders op (Sarekat Buruh Kapal Pelabuhan) zonder
daarbij verschil te maken naar landaard, geloof of (zelfs) politieke
overtuiging, op II April 1948 te Djakarta.

In richten zich op het krijgen van een rechtvaardige en welvarende
maatschappij.

Artikel 1. Haam en zetel
Naam : Sarekat Buruh Kapal-Pelabuhan afgekort S.B.K.P. (vereniging van

Scheeps- en havenarbeiders).
Zetel : Gevestigd ter plaatse van het hoofdbestuur.
Opgericht : voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. Bemoeienissen (Doel)
1. (Op verbitterde wijze) strijd voeren door Democratische rechten en

voorwaarden.
Het verenigen van alle scheeps-en havenarbeiders van geheel Indone-
sië in een Organisatie.
Streven naar lotsverbetering, strijden en hoeden voor recht en het
verhogen van het sociaal-economisch niveau van de scheeps- en ha-
venarbeiders.

4. Het "bewust" maken van alle scheeps- en havenarbeiders in de
strijd tegen Imperialisme en resten van Kolonialisme en Feodalisme..

5. Het onderhouden van contact (en) met arbeidersbewegingen waarvan
de kenmerken niet strijdig zijn met bovengenoemde grondslagen en
verlangens.

Artikel 3. (van het) lidmaatschap.
1. Gewone leden : dat zijn :

a. Alle scheeps- en havenarbeiders.
b. krachten die de organisatie nodig heeft.

2. Buitengewone leden : dat zijn :
steunverlenenden (Donateurs).

Artikel 4. Organisatie van de leiding Bestuursorganisatie.
De centrale leiding (het hoofdbestuur) bestaat uit :
a. 1. Algemeen voorzitter.

8. Plaatsvervangend algemeen voorzitter.
3. Algemeen secretaris.
4. Secretaris sectie scheepvaart.
5. Secretaris sectie havens.
6. Voorzitters van onderdelen.

b. Afdelingsbesturen :
1. Voorzitter.
2. Vice-voorzitter.
3. Secretaris.
4. Voorzitters van onderdelen.

c. Onderaf del ingsbestur en. ,-

^-C8-



o. Onderafdel ingsbesturen.
1. Voorzitter.
2. Vioe-voorzitter.
3. Secretaris.
4. Helpers.

Artikel 5. Middelen.
De middelen bestaan uit :

a. Entreegelden.
b. contributies.
c. andere wettige inkomsten.

Artikel 6. Bevoegdheid.
De hoogste bevoegdheid berust bij het congres.

Artikel 7. Wijziging(en).
Wijzigingen van punten van uitgang en grondslagen (statuten) kunnen
slechts door het congres worden aangebracht bij een overeenstemming
van tenminste 2/3 van het totaal,aantal stemmen dat gerechtigd is
aanwezig te zijn.

Artikel 8. Liquidatie.
a. Tot liquidatie van de organisatie kan slechts besloten worden

door het Congres bij een overeenstemming van 2/3 van het totaal
aantgl stemmen, dat gerechtigd is aanwezig te zijn.

' Artikel 9. Overige Zaken, (een soort Slotbepaling)
Alle regelingen die niet aangetroffen worden in deze statuten, zijn
te vinden in het huishoudelijk reglement.

HUISHOUDELIJK: REGI

v

Artikel 1. Leiding (Bestuur)
a. Congres.
b. Vergadering van de volledige Bestuursraad.
c. Hoofdbestuur.
d. Vergadering van afdelingsleden.
e. Afdelingsbestuur(en).
f. Vergadering van onderafdelingsleden.
g. Onderaf del ingsbestuur{ en).

Artikel 2. Congres.
a. Het Congres dat de hoogste bevoegdheid bezit wordt één keer in

3 a 4 jaren gehouden door het Hoofdbestuur, en bestaat uit af-
gevaardigd eto... van leden die verkozen zijn door leden volgens een
vastgesteld totaal aantal stemmen.

b. Een buitengewoon Congres wordt bijeengeroepen op verzoek van
tenminste 2/3 van het totaal aantal afdelingen.

o. JO-k Congres kiest een nieuw bestuur. Leden van het ouffle bestuur
mogen herkozen worden.

d. Het Congres wordt beschouwd wettig (bindend) te zijn indien bij-
gewoond door : tenminste 2/3 van de aanwezigen en beslissingen
neemt bij meerderheid van sstemmen.

Artikel 3. Vergadering van de volledige Bestuursraad.
a. Gerechtigd tot het nemen, van beslissingen die bindend zijn voor

de gehele organisatie ten tijde er geen Congres is.
b. Is verantwoording verschuldigd aan het Congres.
c. Bestaat uit het Hoofdbestuur en twee vertegenwoordigers voor

elke afdeling, die gekozen zijn door de vergadering van leden van
elke afdeling.

d. Bezit legislatieve bevoegdheid en houdt minstens één keer per
jaar een zitting.

e. De vergadering wordt beschouwd wettig (bindend) te zijn indien
bijgewoond door tenminste 3/4 van de tot bijwonen gerechtigde
leden, en neemt beslissingen bij meerderheid van steden!

f
Het Hoofdbestuur
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f. Het Hoofdbestuur Bezit het recht van uitvoering en is verant-
woording verschuldigd aan de "volledige bestuursraad" in elke
vergadering daarvan.

Artikel 4. (van het) Lidmaatschap.
I. Nieuwe leden :
a. Lid kunnen worden : alle arbeiders die werken in de kring (cir-

kel) van schepen en havens.
b. Leden worden beschouwd wettig te zijn indien voldaan is aan de

voorwaarden voor leden zoals vastgesteld in de Statuten, het
Huishoudelijk Reglement en andere regelingen.

c. Verzoeken behoren schriftelijk (per brief) te worden voorgebracht
II. Beëindiging van het lidmaatschap.
a. Op eigen verzoek.
b. Schorsing (ontslag) door het Hoofdbestuur, wegens het niet vol-

doen aan de voorwaarden als lid en wordende beschouwd hun ver-
eniging te benadelen.

c. door overlijden.
d. door overgang van w erkzaamheden uit de kring van schepen en

haven s.
III. Leden zi.1n gerechtigd tot :

a. Uegenen die (uit de vereniging) verwijderd zijn geworden volgens
dit artikel sub 2,- zijn gerechtigd zich te verdedigen in de
vergadering van leden.

b. Het indienen van voorstellen tot verbetering en vervolmaking
van het lidmaatschap en de organisatie.

IV. Leden zijn verplicht^te :
a. gehoorzamen (tundukT^bukken, buigen) aan de beslissingen die

aangenomen zijn bij meerderheid van stemmen en die gewettigd zijn
(wettig aangenomen zijn) in de vergaderingen van leden of het
Congres.

Artikel 5. Ordening van de Organisatie.
a. De Serekat Buruh Kap al Païabuhan (Vereniging voor Soheeps en

havenarbeiders) bestaat uit het Hoofdbestuur (Pusat-centrum)
afdelingen en onderafdelingen.

b. Afdelingen bestaan uit tenminste uit drie afdelingen.
c. Onderafdelingen worden opgericht in elk bedrijf en onderdeel

daarvan dat tenminste 50 leden telt.
(deze tekst is voor meerdere uitleg vatbaar bv. "onderafdelingen
worden opgericht in elk bedrijf en de onderdelen bezitten tenmin-
ste 50 leden).

d. in één havenstad mag slechts één afdeling worden opgericht.
Artikel 6. Bestuur (Leiding)

I. Hoofdbestuur.
a. Het Hoofdbestuur wordt gekozen en bevestigd door het Congres

voor drie jaar.
b. Leden van het Hoofdbestuur die hun functie neerleggen in het

Congres kunnen herkozen worden.
c. HetvEoofdbestuur vertegenwoordigt zijn vereniging naar binnen en

naar buiten.
II-. Af del in^sbe sturen.
Sen afdeling wórdt geleid door een afdelingsbestuur dat gekozen
wordt door de vergadering van leden van een afdeling voor de duur
van één jaar.

III. Onderafdelingsbestuur.
Een onderafdelingsbestuur wordt verkozen door de vergadering van
leden van een onderafdeling voor de duur van één laar.

Artikel 7. Over het stemmen.
a. ELk lid bezit hetzelfde (gelijke) recht om te stemmen
b. Op het Congres
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b. Op het Congres stemt elke afdeling naar verhouding van het
totaal aantal'Stemmen van haar leden.

o. Het stemmen van het Congres is de hoogste macht bij het vast-
stellen van beslissingen van de vereniging.

d. Herinnerend aan het artikel hierboven sub b wordt de hoeveel-
heid stemmen vastgesteld als volgt :
Aantal leden : Aantal stemmen :
O t o t 1 5 0 3 ^
151 tot ï 350 2.
351 tot 550 3.
551 tot 750 4.
751 tot 1500 5.
1501 tot 5500 6.
meer dan 5500 7.

e. Verkiezingen worden .schriftelijk verricht (stembiljet)
f. Bij staking der stemmen, nadat dit zich driemaal herhaald

heeft, is het de stem van de voorzitter, die gemotiveerd aan
één der partijen is gegeven, die beslist.

Artikel 8. Ordening van de organisatie van het Hoofdbestuur.
a. Het Hoofdbestuur bestaat uit :

1. Algemeen voorzitter.
2. Algemeen vioe-voorzitter.
3. Algemeen secretaris.
4. Secretaris sectie schepen.
5. Secretaris sectie havens.
6. Voorzitters van onderdelen : (voorlichting, opvoeding, or-

ganisatie, contacten, afweer, sociaal-economische zaken).
b. Secretariaat.

a. Briefwisseling, archief en documentatie.
b. Middelen : "het maken van een ontwerpbegroting en het rege-

len van geldzaken."
c. Voorlichting (opvoeding)

1. Eet ^bewust" maken Van de leden van het belang van<$e arbei-
ders-organisatie( s).

2. Zorgen voor voorlichting en cursussen.
3. Bestrijding van het an-alfabetisme.

d. Organisatie.
Het regelen van de afdoening en het vervolmaken van<Se organi-
satie.

C e» Contacten .A Afweer.
v l, He t vr eg el en van vraagstukken die verband houden met werkne-

mers en werkgevers.
2. Het tot stand JsccHnsgacbrengen van contacten met andere orga-

nisaties.
f. Sociaal - economische zaken.

l» Gezondheid.
2. Sport.
3. Kunst.
4. Coöperatie.

Artikel 9. Middelen.
a. Ontvangen aan :

1. Bitreegelden. Nieuwe leden moeten entree-geld betalen tot
een bedrag van F. l.-(een gulden) zoals is vastgesteld in
de Statuten artikel 5 sub a.

2. Contributies. Die zijn als volgt :
Dagloon : Maandloon :

minder dan F. 3.- F.0.25 p/maand minder dan J. 45.-
meer dan F.3.--F.5.-0.50 p/maand meer dan F.45.- tot F. 100 -
H dan F.5.-tot F.7.-1.- «« meer dan F. 100.-" F 170
" " ï.7- F.1.50 n. meer dan F. 170.- en hoger!

3' stri.1dfonda.



3. Stri.ldfonds.
te gebruiken als : fonds om stand te houden bij het voeren
van acties. '

Hii die aan contributie bijdraagt F.O.25 bet.p/maand v/h fonds F.0.10
d tt » 0.50 « « » 0.25

1. 0.35
1.50 0.50

4. Wettige inkomsten.
Stortingen.
1. Afdelingen storten bij het Hoofdbestuur 40 % van het

maandelijks aan contributies ontvangen bedrag.
2. Onderafdelingen storten bij de afdelingen 80 % van de

maandelijks ontvangen contributies. 7
3. van het entree geld wordt 50 % gestort bij het Hoofdbe-

stuur.
4. entreegelden en fondsbijdragen storten de onderafdelingen

voor 100 % bij de "afdelingen.
Artikel 10 Opheffing.

a» Deze vereniging kan sleohts worden opgeheven door een Congres
dat speciaal tot dit doel wordt gehouden.

b. Indien deze vereniging wordt opgeheven bepaalt het Congres
de bestemming van haar bezittingen.

c. Indien een onderafdeling wordt opgeheven worden haar bezit-
tingen overgedragen aan de afdeling.

d. Indien een afdeling wordt opgeheven worden haar bezittingen
overgedragen aan het Hoofdbestuur.

Artikel 11. Wijzigingen.
Dit huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door een rechts
geldig fongres.

Artikel 12. Slot (bepalingen)
Zaken die niet geregeld zijn in de Statuten en het Huishoude-
lijk reglement zullen vastgesteld worden in een speciale rege-
ling van het Hoofdbestuur. •
De Statuten en het Huishoudelijk reglement zijn(wettig) bindend
gemaakt, op 23 Maart 1950, 3 uur des nachts door <le vergadering
van de volledige bestuursraad, die bijgewoond werd door verte-
genwoordigers, die van volledig mandaat voorzien waren van de
afdelingen : Belawan - Deli - Sibolga - Bali - Madura - Surabaia
Tandjong Priok - Pasar Ikan.
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R E S O L U T I B

"SARMAT BÜRIB KAPAL - PELABOBAN"
(Vereniging van scheeps en Havenarbeiders)

De vergadering van de S.B.K.P. die bijgewoond werd door het Hoofd-
bestuur en vertegenwoordigers die volledig mandaat bezaten van alle
afdelingen uit geheel Indonesië is na rijpe bestudering en ernstige
overweging van oordeel, dat de reactionnaire groep er In toenemende ma-
te op uit is om de arbeiders beweging In Indonesië te breken, en in- een
richting te doen zwenken die gewenst wordt door een partij, welke de
eenheid van de arbeiders van geheel Indonesië in het bijzonder en van
de Internationale wereld In het algemeen, wil vernietigen.

Dat de S,O.B.S.I» als een consequente vakcentrale de strijd (op le-
ven en dood) of m. a.w» zeer hevige strijd) leidt en vecht voor het be-
lang van d e arbeiders, noodzakelijk opnieuw geactiveerd moet worden.

Besluit :
1. De S.B.K.P te doen toetreden tot de S.O.B. S.I.
2. Voor te stellen aan alle andere arbeiders verenigingen om toe te

treden tot de S.O.B.S.I. en die naar binnen en naar buiten te ver-
sterken .

Besloten in de nacht van
21 op 22 Maart om 3 uur

te Tandjong Priok.

W E R K P R O G R A M
Naar binnen :

a. Het uitbreiden van de organisatie in de havens en op de schepen
over heel Indonesië.

b. Het verdiepen van dde arbeiders ideologie in overeenstemming met
de verklaring over de grondbeginselen en richting van de Statu-
ten.

o. Te streven naar één organisatie in één soort bedrijf en één
vakcentrale voor geheel Indonesië.

Naar buiten :
Te strijden voor :

<f ' a. Het verkrijgen en het waarborgen van het recht van vergaderingen
\n organisatie, vrijheid om de gedachten schriftelijk en monde-

ling te uiten, te demonstreren en te staken.
y b. sociale arbeidswetten en de zekerheid daarvan.

(\. Nationalisering van de belangrijke bedrijven voor het Nationale
\, in het bijzonder het bedrijf van de interinsulaire scheep-
\.
\. Het doen verdwijnen (letterlijk wegvagen) van het imperialisme,
\e resten van het kolonialisme en feodalisme in samenwerking met
\s en de volksbeweging.

ÜRGMTIE - PROGRAMMA
Naarbinnen :
a.De vervolmaking van de administratie en opbouw van de organisatie,

in het Hoofdbestuur, afdelingen en onderafdelingen.
b.Het oprichten van onderdelen van d© organisatie speciaal voor (het

regelen van) de schepelingen.
c.Het bevorderen van voorlichting (opvoeding) langs de weg van :
1. kadervorming.
2. radiouitzendingen.
3. documentatie.
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4. Bevordering van$e kracht van de kern der organisaties voorna-
melijk door vervolmaking vande organisatie in de grote havens.

Naar buiten :
Zich Inspannen voor :
a. Het versterken van een vakcentrale (S.O.B.S.I*) die consequent

en principieel strijdt voor (verbetering van) het lot vande
arbeider,

b» Een spoedige verbetring van het lot van de arbeider, langs de
weg van : 1. minimum lonen

2. waarborging van sociale regelingen,
o. het verkrijgen van democratische voorwaarden.

1. Intrekking van de staat van oorlog en beleg.
2. (besohikbaarstellen van) middelen om ie vergaderen, te OB-

ganiseren, vrijheid om de gedachten schriftelijk ofl monde-
ling te uiten, te demonstreren en te staken.(gebouwen, pa-
pier, drukkersgereedsehap en gereedschap voor verbindingen)

S T A T E M E N T

Opdat artikel 28 van d e voorlopige wetten van de R. I.S. en de redevoe-
ring van Z.Exc. de President in de sluitingsaitting van het Parle-
ment van d e RIS waarin de noodzakelijkheid van sterke arbeiders orga-
nisaties in Indonesië werd vastgesteld, snel worde verwezenlijkt en
nog herinnerend aan artikel 27 van de voorlopige wetten vande RIS en
de artikelen 25 en 36 waarvan de kern is waarborging van sociale maat
regelen en welvaart, zaken die urgent zijn voor de arbeiders opdat ze
de lust zullen bezitten om te werken ten behoeve van de wederopbouw
vande productie, heeft de vergadering van het Hoofdbestuur en de ver-
tegenwoordigers der afdelingen vande S.BB.K.P. op 20, 21, 22, 23 Maart
geëist :
a. Opheffing van het militair gezag en opheffing van alle deelstaten

als brokstukken van Nederlands maaksel, als volstrekte voorwaarde
voor het vormen van vrije en onafhankelijke organisaties.

b. Het instellen van een minimum loon voor arbeiders dat voldoende
waarborgen biedt voor de vitale behoeften van de arbeiders, waartoe
behoren : 1. voeding; 2. kleding; 5. woning, licht en water.
4. geneeskundige verzorging bij ziekte voor de arbeider en diens

gezin.
5. opvoeding (onderwijs) voor zijn kinderen.
6. sociale verplichtingen voor de arbeiders (o.a. contributie voor

soc iale veren igêngen).
7. het in staat stellen om vrije dagen en vakantie te benutten.

o. Het in het leven roepen van sociale arbeidswetten, waarin tenminste
worden opgenomen de voornaamste wetten van de Rep.Indonesië van
1948, waarin o.a. wordt vastgesteld dat het aantal arbeidsuren niet
meer dan 40 uren per week mag bedragen, endat de 1ste Mei als offi-
ciële vrije dag geldt.

d. Nationalisering van het bedrijf van de in t er in sul a ir e scheepvaart.
De voltallige vergadering van het Hoofd-
bestuur en de vertegenwoordigers van afde-
lingen uit heel Indonesië voorzien van vol-
ledig mandaat.

Tandjong Priok 23 Maart 1950.

oooOOOooo



" ANGGARAN - DASAH -

Keterangan azas dan tud.iuan.

FOTO

No.

i"
Didalam masjarakat dan kapitalistis dan semi kapitalistis buruh merupakan
golongan jang terbesar dari Rakjat jang tertindas.
Karena sadar akan hal ini, maka buruh bert jita-t jita adanja suatu masja-
rakat jang adil dan makmur dimana terdjamin hidup jang laJak bagi tiap2
manusia.
Atas dasar dan didorong oleh tjita2 tersebut diatas, maka buruh kapal-
Pelabuhan di seluruh-Indonesia dengan tidak membeda-bedakan bangsa, Agama
maupun kejakinan politiek dengan ini mendirikan Sarekat Buruh Eapal-Pela-
buhan pada tanggal: II April 1948 di DJakarta.
Dan bertudjuan mentjapai masjarakat .lang adil dan makmur.

Fatsal: I.

Fatsal: II.

NAMA DAN KEDITDÜEAN.
Nama: Sarekat Buruh Kapal-Pelabuhan disinkat S.B.K.P.
Kedudukan: Berada ditempat Pimpinan Pusat.
Didirikan: Untuk waktu jang ta f tertentu.
TJ5AHA-TJ3AHA.

l.Memperdjuangkan hak2 dan sjarat2 Demokrasi.
2.Mempersatukan semua Buruh Kapal-Pelabuhan diseluruh Indonesia

dalam satu susunan Organisasi.
3.Memperbaiki nasib, memperdjuangkan dan membela hak serta

mempert-inggi tingkatan hidup Sosialis-Ekonomi buruh Kapal-
Pelabuhan.

4.Menginsjafkan seluruh buruh Kapal-Pelabuhan dalam menentang
.Imperialisme - sisa2 Kolonialisme dan Feodalisme.

5.Ifengadakan perhubugan dengan gerakanS buruh jang sifatnja
tidak bertantangan dengan dasar dan tjita2 tersebut dimuka.-

Fatsal: III.
l.Anggauta biasa: ialah:a. Semua Buruh Kapal-Pelabuhan.

b. Tenaga2 jang dinutuhkan oleh Orga-
nisasi.

2.Anggauta luar biasa: ialah: Menjokong (Donateur).
Fataal: IV. SÜSTMAN PIMPINAN.

Pimpinan Pusat terdiri : a. 1. Ketua Umum.
2. Wakil Ketua Hm.um.
3. Sekretaris Umum.
4. Sekretaris Seksi Kapal.
5. Sekretaris Seksi Pelabuhan.
6. Ketua2 bagian.
Pimpinan T.labang.
1. Ketua.
2. Wakil Ketua.
3. Sekretaris.
4. Ketua2 bagian.
Pimpinan Ranting.
1. Ketua.
2. Wakil Ketua.
3. Sekretaris.
4. PembantuS.

Fatsal: V. PERBSNDAHARAM.
Perbendaharaan terdapat dari:

Fatsal: TI. EEKUASASN.

a. TJang Pangkal.
b. Uang luran.
c. LainS pendapatan jang sjah.

KekuasaSn tertmnggi ada pada Kongres,



Fataal: VII. PEROBAHAN.

Fatsal:

Fataal;

Fatsal:

Fatsal:

C

VIII.
a.

IX.

Fatsal:

I.
a.
"b.
o,
d,
e.
f.
g.
II.
a.

III.
a.

b.
c.

Perobahan Anggaran Dasar ini hanja dapat diadakan oleh
Kongres atas persetudjuan sekurang-kurangnja 2/3 dari
djumlah suara jang bei-hak hadlir.
PEMBUBARAN.
Pembubaran organisasi hanja didapat diputuskan oleh Kon-
gres atas persetudjuan 2/3 dari djumlah suara berhak had-

lir.
Bila organisasi êibubarkan pembagian kekajaan ditentukan
oleh Kongres.
LAIN-LAIN.
Segala Pelaturan jang tidak terdapat dalam Anggaran Dasar
Ini, terdapat pada Anggaran Tetangga.

•ooOOoo-

- A N G G A R A N - T E T A N G G A -

PIMPINAN.
Kongres.
Rapat Dewan Pimpinan Lengkap.
Pimpinan Pusat.
Rapat Anggauta Tjabang.
Pimpinan Tjabang.
Rapat Anggauta Ranting.
Pimpinan Ranting.

K O N G R E S
Kongres menpuanjai kekuasaan tertinggi jang diadakan sekali
3 tahun oleh pimpinan Pusat, jang terdiri dari utusan2
anggauta Jang dipilih oleh anggauta menurut djumlah suasa
Jang ditentukan.
Kongres luar biasa diadakan atas permintaan paling sedikit
2/3 dari djumlah banjaknja tjabang.
Tiap2 Kongres menilih pimpinan baru, anggauta Pimpinan lama
boleh dipilih lagi.
Kongres dianggap sjah djika dihadliri oleh: sedikit-dikitnja
2/3 jang hadlir, dan mengambil keputusan menurut suara jang
t er ban jak.

RAPAT DEWAH PIMPINAN LBNGKAP.
Berhak mengambil keputusan2 jang mengikat seluruh organisasi
sewaktu tidak ada Kongres.
Bertanggung djawab pada Kongres.
Mempunjai kekuasaSn Legislatif dan sekurang-kurangnja seta-
hun sokali mengadakan sidang.
Djika perloe diadakan sidang istimewa.
Terdiri dari Pimpinan Pusat dan 2 orang wakil tiap2 tjabang
jang dipilih oleh rapat Anggauta Tjabang masing-masing.
Rapat dianggap sjah bila dihadliri sedikit-dikitnja 3/4 dari
anggauta jang berhak hadlir dan mengambil keputusan menurut
suara jang terbanjak.
Pimpinan Pusat mempunjai hak exsekutif dan bertanggung dja-
wab kepada dewan Pimpinan lengkap, dalam tiap2 rapatnja.
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Fatsal: IV.

C

Fataal

C

1.
a.

c.
2.
a.
b.

c.
d.
5,
a.

4.
a.

V.

Fatsal IV.

Fatsal: IIV.

b,
c.

o.
2,

a.
b.

KSANGGAUTAM.
ANGGAUTA BARU:
Jang dapat diterima semua buruh jang bekerdja dilingkungan
kapal-pelabuhan.
Anggauta dianggap sjah. djika telah memenuhi sjarat2 sebagai
anggauta menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Angga-
ran Te^tangga dan lainS peraturan.
Permintaan harus diadjukan dengen surat.
ANGGAUTA BSRHENTI:
Atas permintaa'n sendiri.
Pipotjat oleh Pinrpinan Pusat, sebab tidak memeniüii sjarats
sebagai anggauta dan dianggap merugikan perserikatannja.
Meninggal Dunia.
Pindah tempat pekerdjaan dari lingkungan Kapal-Pelabuhan.
ANGGAUTA BERHAK:
Jang dikeluarkan menurut fatsal ini sub 2 berhak membela
dijji dalam rapat anggauta.
Memadjukan usulS guna perbaikan dan kesampurnaan keanggau-
taan dalam organisasi.
ANGGAUTA WADJTB:
Tunduk pada putusan2 jang telah. disjahkan dalam rapat
anggauta atau Kongres jang diambil dengan suara terbanjak.

SUSUNAN ORGANISASI.
Sarekat Buruh Kapal-Pelabuhan ini, ialah terdiri dari Pusat
Tjabang dan Ranting.
Tjabang terdiri dari sedikit-dikitnja 3 Ranting.
Ranting didirikan dalam tiapg Perusahan dan bagian2 jang
sedikit-dikitnja mempunjai 50 anggauta.
Disatu kota Pelabuhan nanja boleh berdiri satu Tjabang.

PIMPINAN.
PIMPINAN PUSAT:
Pimpinan Pusat dipilih dan ditentukan oleh. Kbngres untuk
3 tahun.
Anggauta2 Pimpinan Pusat jang telah meletakkan djabatannja
didalam Kongres dapat dipilih lagi.
Pimpinan Pusat Mewakili perserikatannja kedalam dan keloear.
PIMPINAN TJABANG:
Tjabang dipimpin oleh Pimpinan tjabang jang dipilih oleh
rap at-anggauta Tjabang untuk setahun lamanja.
PIMPINAN RANTING:
Pimpinan Ranting dipilih oleh Rapat-Anggauta Ranting untuk
setahun lamanja.
HAL SUARA.
Masing2 anggauta mempunjai hak suara jang sama.
Didalam Kongres tiap3 Tjabang suara menurut perbandingan
djumlah-anggautanja.
Suara Kongres adalah kekuasaMn jang tertinggi didalam
menentukan putusanS perserikatannja.
Jföngingat fatsal diatas sub b. maka banjaknja suara dite-
tapkan sebagai berikut:
D.lumlah Anggauta D.lumlah suara
O sampai 150 l.
151 * 350 2.
351 » 550 3.
551
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Fatsal:VIII.

r

551
751

1501
lebih dari

sampai
n

750
1500
5500
5500

4.
5.
6.
7.

e. Pemilihan didjalankan setjara t er t ui i s (stembiljet).
f. Didalam persamaan suara sesudah diulangi tiga kali maka suara

ketua jang diberikan kepada satu fihak bersifat memutuskan.

5TBUSAN ORGAHISASI PIMPIMAN PÜSAT.
Ketuaa. Pimpinan Pusat terdiri dari 1

2.
3
4.
5.
6.

Umum.
Wakil Ketua Umum.
Secretaris Umum.
Secretaris Seksi Kapal.
Secretaris Seksi Pelabuhan.
Ketua bagian(Penerangan-Pen-
d id i kan-Or ganisas i-Per hubu-
gan/Pembela§n-S os ial/Ekonomi ,

b. Secretariat.
a. Surat-men jurat , archief dan document as i.
b. Keuangan: Membuat rentjana anggaran beland Ja dan memberes-

kan soal keuangan.
c. Penerangan/Pedidikan.

1. Menginsjaifkan anggauta tentang pertingnja organisasi
buruh.

2. Menjelenggarakan penerangan2 dan kursusS.
5. Pemberantasan büta huruf .

d. Organisasi*
Msngatur beresnja dan menjempurnaSn organisasi.

e. Perhubungan/PembelaSn .
1. Mengurus soa!2 jang berhubungan mengenai Buruh dan ma-

djikan.
S. Mengadakan Perhubungan dengan organisasi lain.

f. Sos ial/B konomi .
1. Kesehatan.
3. Olah raga.
3. Eesenian.
4. Koperasi.

Fatsal: IX. KEUANGAN.
a. didapat dari :

!• Uang pankal. Anggauta baru harus membajar uang pankal
Tentree) sëbesar F. l.-.(satu rupiah) sebagaimana ter-
sebut di Anggaran Dasar Fatsal V sub a.

2. Uang iuran. Adalah sebagai berikut :
Upan harian.
Kurang dari F.5.-

Lebih F.S.samp.F.S.-
* F.5. • F.7.-
n J.<7. n

Upah bulanan.
Kurang F. 45.-.

lebih F.45.-s. F.100.-.
* F.lOO.-s. F.170.-.
rt F.170.- keatas.

F 0.25Sbln.
F. 0.50 Sbln.
F.l.-. Sbln
F.1.50 Sbln.

5 * F ond s p er d ,1 uangan. dipergunakan seb:fonds bertahan dalam
melakukan aksi.

membajar iuran F.0.25 Sbln. fondsnja F.0.10.
" w F.0.50 » " F.0.25.
n
n

n F.l.-.
F.1.50 it

F.0.35.
F.0.50.



FatsalrX.

C] Fataal: XI,
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4. Pendapatan2jang sjah.
Setoran-setoran.
1. Tjabang setor kepada Pusat 40 % dari banjaknja

uang iuran tlapg bulan.
2. Hanting setor kepada Tjabang 80 % dari banjaknja

uang iuran jang diterima tiapS bulan.
3. Uang pangkal 50$ disetorlcan kepada Pusat.
4. Uang pangkal dan fonds Ranting menjetor 100$ ke

Tjabang.

PEMBUBARAN.
a. Perserikatan ini hanja dapat dibubarkan oleh Kongres jang

ohusus diadakan xintuk keperluan itu.
b. Djika perserikatan ini dibubarkan maka Kongreslah menen-

tukan segala kekajaannja.
c. Djika Ranting bubar kekajaannja diserahkan kepada Tjabang

jang berkepentengan.
d. Djika Tjabang segala kekajaannja diserahkan kepada Pusat.

PEROBAHAU - PEROBAHAN.
Anggaran Tetangga ini didapat dirobah oleh Kongres jang sjah.

Fatsal: XII. P I N U T U P
Hal-hal jang tidak dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Tetangga ini akan ditentukan didalam peraturan jang chusus
oleh Pusat.
Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga ini disjahkan pada
tanggal 22 Maret 1950 djam tiga malam oleh Rapat Pusat
lengkap jang dihadliri oleh wakil2 jang bermandaat penuh
dari TjabangB.

Belawan-Deli - Sibolga- Bali - Madura - Surabaia -
Tand jung Priok - Pasar Ilcan.

C
-oooOOOooo-



? ? ? ? ? ? (-vermoedelijk STATEMENT)

Agar supaja ------------------- R.IsS. dan pidato P.J.M. Presi-
dent dalam ------ Sidang Parlement R.I.S. dimana dinjatakan perlunja
Organisasi Buruh jang kuat di Indonesia, segara terwudjud dan mengingat
pada fatsal 27 7.11.13. sementara R.I.S. dan fatsa!2 25, 56, jang pada
pokoknja mendjamin social dan kemakmuran, ha!2 mana sangat urgent bagi
kaum Buruh agar supaja mempunjai kegemberaan bekerdja untuk Pembangoe-
nan produksi, maka :

Rapat Pimpinan Pusat dan WakilS Tjabang S.B.K.P. di seluruh In-
donesia pada tanggal 20, 21, 22, 25 Maret 1950 menuntut:
a. Dihapuskannja Pemerintah Militair dan dibubarkan seluriüi negara

bagian bikinan Belanda sebagai s jaramutlak untuk menjusun Orga-
nisasi setjara bobas dan merdeka.

b. Adanja upah minimum bagi Buruh jang tjukup mendjamin kebutuhan
vitaal bagi BuruJa dimana termasuk :
1. Makanan.
2. Pakaian.
5. Perumahan dan air dan penerangan (lampu).
4. Perawatan diwaktu sakit bagi Buruh dan keluarganja.

r . 5. Pendidikan bagi anak2-nja.
6. Kuasjiban social bagi Buruh (antara lain : ijuran kumpulanS

social).
7. Eemampuan untuk mempergunakan har i istirakat dan libur.

o. Adanja Undang2 Social Perburuhan dimana sekurang-kurangnja ter-
masuk Undang2 pokok R.I. tahun 1948 dimana antara lain ditetapkan
djam-bekerdja, tida lebih dari 40 djam satu Mnggu, dan l Ifei
sebagai hari libur resmi.

d. Nasionalisasi Perusahaan Pelajaran Inter insulair.

RAPAT 3IENKAP PIMPINAN PIBAT DAN WAKEL2
TJABANG SELURUE INDOWESIA JANG MEMBAWA
MANDAAT PIMJH.-

TANDJONG PRIOK, 25 Maret 1950.

'- (De eerste alinea hierboven moet luiden: )

Agar supaja fatsal 28 U.TJ.D. sementara R.I.S. dan pidato President
dalam Pembentukan Sidang Parlement R.I.S. dimana dinjatakan perlunja
enz , — — — — — — — — — — — — — — — — ~ ~ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ————-*••••"•••— • - — — — — — —



R E S O L U S I .

S A R E K_A T B UMR_U_H__K_AMP_A_L__P_E_L_A_B_U_H_A_N "

Rapat S.B.K.P. jang dihadliri oleh PImpinan Pusat dan Wakilg
segenap Tjabang jang mempunjai ]\fendaat penuh di seluruh Indonesia,
setelah mempeladjari dan menimbang setjara luas dan dalam, berpenda
pat bahwa: dengan bertambahnja kogiatan kaum reaksi untuk momotjoh
gerakkan Buruh di Indonesia dan hendak membolokkan kedjurusan jang
dikehendaki oleh fihak jang hendak menghant jurkan persatuan Buruh
seluruh Indonesia ohususnja dan Dunia Internasional ximtimnja.

Maka S. O.B. S. I. sebagai satu Vakoentral jang konsekwen memim
pin perdjoangan dan membela kepentingan Btiruh, perlti di activiseer
kombali.

1. S.B.K.P. masuk S. O.B. S. I.
2. Mengandj\n?kan kepada seluruh Sarekatg B-uruh lainnja

untuk memasuki dan memper ku.at S. O.B. S. I. keluar dan
•dalam.

DIPUTIBKAN PADA TANGGAL: SI MEM3JEIANG
23 MflRET 1950, D JAM: 3.00 MAL All D I

TAND JONG PRIOK.
------ OOOOOO ------

W B R K P R O G R A M ;

C

KEDALAM:
a. Memperluas Organisasi di PelabuhanS dan KapalS diseluruh

Indonesia.
b. Memperdalam ideologie Buruh sesuai dengan keterangan azas

dan tudjuan Anggaran Dasar.
o. Mentjapai satu Organisasi di satu mat jam per usahaan dan satu

Vakcentral untuk seluruh Indonesia.

KELUAR :
MEMPSRD JOANGKAN ,

a. Adanja dan terd jaminnja hak2 bersidang, berorganisasi, ke-
merdekaan mengeluarkan fikiran dengan tulisan dan lisan,
berdemonstrasi dan mogok.

b. UndangS Social Perburuhan dengan ketentuan2-nja.
c. Nasionalisasi perusahaanS jang penting, untuk kepentingan

nasional, chususnja Perusahaan Pelajaran Int er insulair.
d. Bersama sama Organisasi dan Gerakkan Rak jat, hapusnja Impe-

rialisme, sisaS kolonialisme dan feodalisme.

•ooooooOOOOOOoooooo-



- W E R K F R O G R A M - - ~

KBDALAM:
a. Ifemperluas Organisasi di Pelabuhan2 dan Kapal2 diseluruh

Indones ia.
"b. Memperdalam Ideologie Buruh sesual dengan keterangan azas dan

tudjuan Anggaran Dasar.
c. Mentjapai satu Organisasi di satu mat jam Perusahaan dan satu

vaksentraal untuk seluruh Indonesia.
KELTTAR:

Memperd j uangkan :
S. Adanja dan terdjaminnja hak2 bersidang, berorganisasi, kemerde-

kaSn mengeluarkan fikiran denggin tulisan dan lisan, berdemon-
s tras i dan mogok.

b. UndangS Sociaal-Perburiitian dengan ketentuan-ketentuannja.
c. Nasionalisasi Perusahaa'n2 jang penting, untuk kepentengan Nasio-

nal, chususnja Perusahaan Pelajaran Interinsulair.
d. Bersama-sama Organisasi dan gerakkan Rakjat hapusnja imperialisme

sisaS kolonialisme dan feodalisme.

KEiDALAM;
a. Penjempurnakan administrasi dan susunan Organisasi di Pusat, T ja-

bang dan RantingS.
b. Mengadakan bagian2 dari Organisasi jang chusus mengurus Buruh

Perkapalan.
c. Menggiatkan pendidikan/penerangan dengan djalan :

1. Kadervorming.
2. Siaran-siaran.
3. Dokumentasi.

d. Menjusun kekuatan pokok dari Organisasi terutama penjempurnakan
Orgènisasi di pelabuhanS jang besar.

KBLUAR:
Berusaha :

a. Memperkuat satu Vaksentraal (S.O.B.S.I.) jang konsekwen dan prin-
sipieel memperdjuangkan nasib Buruh.

b. Berusaha segera adanja perobahan nasib Buruh dengen djalan :
-- 1. Upah minimum.
\- 2. Djaminan peraturanS Sociaal.

c. Berusaha untuk mendapatkan sjarat2 democratie 's.
1. Ditjabutnja peraturan Negara dalam bahaja

(Staat van oorlog en beleg).
2. AlatS untuk bersidang, berorganisasi, kemerde-

kaSn mengeluarkan fikiran setjara tulisan dan
lisan, demonstrasi dan mogok. (Gedung, kertas,
alatS pertjetakan dan alat2 perhubungan).

- R E S P L U S I -

Rapat S.B.K.P. jang dihadliri oleh Pimpinan Pusat dan Wakil2 segenap
Tjabang jang mempunjai Mandaat penuh di seluruh Indonesia, setelah mem-
peladjari dan menimbang setjara luas dan dalam, berpendapat bahwa dengan
bertambahnja kegiatan kaum reaksi untuk met jah gerakkan Buruh di Indo-
nesia hendak mengant jurkan persatuan Buruh seluruh Indonesia chususnja
dan Dunia Internasional umumnja :

Maka S.O.B.S.I. sebagai satu Vaksentraal jang konsekwen memimpin
perdjuangan dan membela kepentingan Buruh, perlu di activiseer kembali.

MBMDTUBKAH :
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MBMUTIBKAN:

1. S.B.K.P. masuk S.O.B.S.I.
S. Mengandjurkan kepada seluruli Sarekat2 Btiruh lamnnja

untuk memasuki dan memperkuat S.O.B.S.I. keluar dan
kedalam.

DIPUTIBKAN PADA TANGGAL 21 MBNDJELANQ 22 MARÏÏT 1950
D JAM 3. 00 MAIAM Dl TAMDJONG- PRIOK.

C
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Actie onder Indone-
sische schepelingen

Het verwijzing naar mijn geheim schrijven van 9 Haart j*l«» no.
8064O, handelende over het in hoofde desses vermelde onderwerp» heb
ik de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden c op ie van mijn ge*
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G E H I I M - R A P P O R T
FOTO,

No.

Met verwijzing naar het geheime rapport van 6 Maart 1950,
handelende over de (communistisclie) "Persatuan Buruh Pelajan
Kapal" (Bond van Scheepsbedienden) teHtöadura zij medegedeeld,
Hat naar uit goede bron ts vernomen door deae vereniging onlangs
een brief is gezonden aan de Stoomvaartmaatschappij "Nederland"
met het verzoek op kosten dezer maatschappij vertegenwoordigers
van de Bond naar Hederland te doen overkomen om met de directie
overleg te plegen over de lonen en arbeidsvoorwaarden van de In-
donesische scheepsbedlenden. De delegatie zou moeten bestaan uit
drie personen, namelijk:
i» I.PARaOKPSOMQa voorzitter hoofdbestuur P.B.P.K., genoemd in
*" het vorenaangehaalde rapportj

personen zijn niet bekend.

De in het rapport van 6 Maart 1950 bedoelde vertegenwoor-
diger in Nederland is genaamd Abdoel FAffSDAH» die werkzaam was
in dienst van de "Rotterdamse Lloyd". op 2̂  Maart 1950 is hij
echter door deze maatschappij met het m*s. "Kota Inten" naar In-
donesië teruggezonden ®n daar afgemonsterd. De Lloyd stelde ver-
der geen prijs meer Op hem.

In Augustus j.l» hebben de Indonesische scheepabedienden
van het m.s. "Willem Ruys" telegrafisch bij de vertegenwoordiger
van de "Rotterdamse Lloyd" te fiJakarta er op aangedrongen Abdoel
Fattah weer als scheepsbediende te laten aanmonsteren. Hieraan
ia gevolg gegeven.

Abdoel Pattah staat kennelijk in contact met d© te DJakarta
bestaande (communistische) "Sarekat Buruh Kapal dan Pelabuan",
waarvan vrijwel alle Indonesische opvarenden van de schepen dar
Stoomvaartiaaatschappijen "Nederland" en "Lloyd" lid zijn. (Enkele
zijn ook lid van genoemde Bond te Madura).

Verder is bekend geworden, dat Fattah in Indonesië het
initiatief heeft genomen tot verzending naar Nederland van boeken,
bestemd voor Indonesische Scheepsbedienden, die noch lezen noch
schrijven kunnen. Zij kunnen dit dan aan de hand van deze boeken
leren.

De verzending (twee kisten) heeft in Augustus j.l. plaats
gehad vanwege het Ministerie van Onder\vi j s. Opvoeding en Kunst
der Republiek Indonesia (per m.s. "Oranje").

18-9-1950.
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Nó, 396 -'50. 12 September

Onderwerp :"PERSATUM BÜRIH PELAJAW KAPAL"
(Bond van So&eepsbedienden. }

V e r t r o_u w e l

Naar werd vernomen, werd enige dagen geleden, door de ;
Directie van de Stoomvaart My 'Nederland" te Amsterdam een

, schrijven ontvangen van het hoofdbestuur van de te Kamal -
M Madura- gevestigde: "PERSATUAN BHRTH PELAJAN KAPAL" (P,B.P.

K.) - Bond van soheepsbedienden.-
In dit schrijven werd verzochtjfom op kosten vafa de Mij TtTe-

deiyLand" een delegatie van vertegenwoordigers van de P.B»
P.K. naar Nederland te laten overkomen, ten einde met de
Directie van deze Mij rechtstreekse besprekingen - overleg -
te voeren over de lonen en arbeids-voorwaarèen van de Indo-
nesische scheepsbedienden werkzaam bij deze voornoemde
Stoomvaart Mij.

Yoorts werd in dit schrijven medegedeeld, dat deze delega-
tie zou moeten bestaan uit 3 personen en zijdens de P. B.P..K.
hiervoor waren aangewezen de volgende bij 'man,e genoemde per-
sonen:

^ / 1. r.DAEMOKUSOMO (voorzitter van het hoofdbestuur P.B.P.K. i
^- l 2. A.H1RMAHN en
^\. Me j. Siti 3NO

Niet bekend is, of de Directie van de Mij 'Nederland"
voornemens is op dit voorstel in te gaan.De veronderstelling
is gewettigd, dat vertegenwoordigers van de Nederland" in
Indonesië contact zullen opnemen met het hoofdbestuur van
de B,B.P.K.Einde.

C
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jftgaft r . j o u w e l i j k .

Onderwerp :"SERIKA T BURUH KAPAL dan
(Vereniging van Zeelieden en
Havenarbeiders.) ^ y <

(tflfa'

Zoals in het dezerzijds schrijven No. 396 A - '50 van 21 Juli
0.950 werd medegedeeld, ontstonden er bij de Stoomvaart Mij
Nederland" te Amsterdam enige moeilijkheden, toen ongeveer
20 Indonesische scheepsbedienden van het Ms. "Oranje", werden
aangewezen om voor het verrichten van werkzaamheden te Amster-
dam achter te blijven. Deze moeilijkheden werden toen opgelést ,
door deze scheepsbedienden niet te Amsterdam te laten achter-
blijven, doch met de Oranje naar Indonesië te laten vertrek-
ken.

Haar thans werd vernomen, schijnt het hoofdbestuur van de te
Djakarta - Tandjong Priok - gevestigde;» SER3KAT BURUH KAPAL
dan PÏLABUHAM" - verder kort weg aan te duiden niet S. B.K.P. -
hierin aanleiding te hebben gevonden, om bij het monsteren
van Indonesische scheepsbedienden voor het Ms. "Oranje^ -
de Oranje is thans onderweg van Djakarta naar Amsterdam - de
eis te stellen, dat door deze soheepsbedienden, zou worden ge- !
monsterd voor een thuis- en uit-reis, oftewel de reizen Djakar-i
ta-Amsterdam en Amsterdara-D Jakarta, van dit schip. Hierdoor
is de mogelijkheid uitgesloten, dat, zoals dit tot dusver mo-
gelijk was en ook gebeurde, Indonesische scheepsbedienden ge-
durende één of meerdere reizen achterbleven voor het verrichten
van werkzaamheden aan de wal, danwei te Amsterdam op een ander
schip van de 'Nederland" werden overgeplaatst.

Nadat door de vertegenwoordiger der Mij Nederland0 te Djakarta!
deze eis was ingewilligd, werd door het hoofdbestuur van de
S. B.K.P. vrijwel onmiddellijk een finder verzoek ingediend.
Gevraagd n.l. werd, om bij uitbetaling van de gages aan de

'n Nederland Indonesische schepelingen der Mij Ttfederland'X, dezelfde re
ling toe te passen als geldende voor het uitbetalen van de
gages in Indonesië.
Hie*bij zij aangetekend, dat, daar de gages der ïndonesiche e«h
schepelingen zijn vastgesteld in Nederlandse courant, bij sbe
uitbetaling van deze gages of gedeelten daarvan in BLadAgl Indo-
nesië, in verband met het koers verschil, tweemaal de waarde
van dee gages of het tegoed daarop, worflt uitbetaald, zodat, i
wanneer een Indonesisch-schepeling b. v. te Djakarta een bedrag !
van f. 50.- moet ontvangen, hij daarvoor een bedrag van 100
Indonesische rupi's krijgt uitbetaald. De strekking van het
vorenbedoelde verzoek was dus, dat ook bij uitbetaling van de
gages of een gedeelte daarvan in Nederland - Nederlandse-courant
- eveneens het dubbele zou worden uitbetaald. l
Door de vertegenwoordiger van de Mij 'Nederland" zou t „9. v. i
dit verzoek, aan de leiders der 3. B.K.P. zijn medegedeeld, dat
daar het hier een loonsverhoging betrof, zij dit verzoek moes- i
ten richten of voorbrengen bij de Directie der Mij te Amsterdam.1'
Naar werd vernomen, was het ingediende verzoek zodanig geredi««o
geerd, dat wanneer het zou worden ingewilligd na iedere reis
door berekend, zowel in 3üdonesie als in Nederland het dubbele
zou moeten worden uitbetaald, zodat iedere reis
hoging van g _ ls

J<

een loonsver-
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Vertrouwelijk»
l

hoging van 100 % zou opleveren.

Naar thans is gebleken, kan met aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid worden aangenomen, dat op vrijwel alle schepen
van de "Nederland", waarop Indonesische schepelingen zijn te-

/ zijn werk gesteld, z.g. vertrouwensmannen van de S.B.K.P/geplaatst.
Ook aan boord van het Ms»"Oranje", zijn deze vertrouwensmannen
aanwezig en hebben zioh alszodanig doen kennen, de reeds in
het bovenaangehaald dezerzijds schrijven genoemde:

a. SOIHABII en
b. RASMM, met als derde persoon, de scheepsbedienfle:
c. MASDOEKI.

Zoals op pagina 2 van het dezerzijds schrijven No. 396 A-'50
van 4 September 1950 is vermeld, bestond het voornemen bij de
Mij 'Nederland" om inzakê  deze aangelegenheid contact op te
nemen met het Commissariaat van de Hoge Commissaris van Indo-
nesië te den H^ag.
Haar thans werd vernomen, zou zulks inmiddels zijn geschied en
zou hierover o.a. gesproken zijn met Mr. DJllIEANNA, thans
plaatsvervangend Hoge Commissaris van Indonesië te dan Haog,
Bij dit onderhoud, zou - aldus werd vernomen - zijdens het
Commissariaat van de Hoge Commissaris te den Haag, de medede-
ling zijn gedaan, dat voor deze materie de nodige belangstel-
ling zou bestaan en men bereid zou zijn naar vermogen mee te
werken om moeilijkheden met het Indonesisch soheepspersoneel
te voorkomen.

De aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestigd en zodra
hieromtrent iets naders mocht blijken, zal daarvan bericht
worden gezonden.Einde»

— 0 . & V , 3.
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Verbinding: Ho.12
Doss.15/672-
Onderwerp:x ASSAïï
Datum ontvangst bericht: 3 September 1950
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:—-»
Ondernomen actie:

11 September 1950

B.O.S. van 10 Augustus 1950
Ho.85900 M.V.B.2.

Naar .aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt mede-
gedeeld.Xaat van een betrouwbaar- en goed geïnformeerd Indo-

aanzien van ASSAU het volgende werd vernomen:
'ASSA35T is op politiek gebied volkomen van mening veran-

derd £j Hoewel hij in het verleden blijk heeft gegeven te
sympathiseren met de door de uiterst-linkse politieke groe-
. peringen gevoerde politiek, heeft hij thans met deze groepe-
! ringen gebroken. Hi.,1 is sedert enkele maanden secretarie van

l Uit hoofde van de ze ̂functie heei't
f hTj dikw i j l s c ont ac t me' t Mr Moh.SOÏlM, de Hoge Commissaris
van de R.I. Hij treedt in verband met verschillende vereni-
gings belangen meermalen met genoemde Mr BOEM in overleg.
Uit zijn gedragingen blijkt, dat hij thans scherp tegen de
"Perhimpoenan Indonesia" is gekant. Dit is tot uiting geko-
men op de bijeenkomst van de F. I. in de Dierentuin te
' s-Gravenhage op 17 Augustus 1950, waar de Indonesische on-
afhankelijkheidsdag werd gevoerd* Toen een der sprekers
mededeelde, dat deze bijeenkomst mede was belegd door de
"Perkoempoelan Islam, stond ASSAN op en protesteerde tegen
deze mededeling, waarna dit dan ook werd herroepen.

Verschillende hier ter stede wonende leden van de
"Perkoempoelan Islam" werden van tevoren door ASSAN opge-
rekt bedoelde vergadering niet te bezoeken, (einde)
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BINNENLANDSE ZAON

Ho.i G.92683
Bijl.: Gene G-EHEIM
C.XI. TA.4. —
Betr*t Abdoel Fattah

Met verwijzing naar het geheime rapport van Uw Inlich-
tingendienst van J April 3*l«t Doss*13/6/2 ^ moge ik ü aede-
delen» dat de Indonesische scheepsbedienden van het m.»a. "Wil-
les SuysM aedio Augastas J.l, een telegram hebben gezonden aan
de vertegenwoordiger van de "Rotterdamse LloydH te D^akarta,
waarin er op aaoagedronsea. werd Abdoel ?ATTA5« op wie de Lloyd
geen prijs meer stelde, «eer te laten aaaaonsteren. Dit is
toegestaan, Abdoel Fatiah heeft vervolgens aangemonsterd voor
een kleine - niet passagiers * boot. De naam van dese boot is
tot dusverre evenwel niet bekend.

HOOFD TAH BI
Namens deze,

Aan de leer Jhr Mr W. J.Th.Serraris
Hoofdcimmissaris van Politie,
te

A T S I T H A ^ B .
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VBRTRQÜWEIiIJK .

Onderwerp: tSRSATTIAK BDEÜH KAPAE PELAJAff,

(Bond van Seheepsbedienden»)

6 September 1950,

C

OP KAART

DA.: v*
Jit/ffi

l
Zoals in het dezerzijds schrijven I.D. Ho» 144 van 7

April 1950 is vermeld, zoa het in de bedoeling hebben gelegen
daarin genoemde» gATTAH/ABDOEL, niet meer als scheepsbe-1 / . £ n,

' /diende te laten monsteren op de schepen van de Rotterdamse
* Lloijd.

Hadat hij in Indonesië — DJakarta - was aangekomen,werd
hij afgemonsterd en hoewel hij nadien nog enige malen had

getracht om opnieuw als scheepsbediende te monsteren is men

daarop niet ingegaan.
Het gevolg hiervan was, <3at door het bestuur van de op

Kamal - Ma d ara - gevestigde s «PERSATI&N BüEUH EAPAL PELAJAF1
- Bond van Scheepsbedienden - in een aan cle vertegenwoordi-
ger van de Rotterdamse Lloijd te DJakarta geadresseerd eer

schrijven werd gevraagd, waarom PATTAH AHDOEL niet meer werd

te werkgesteld op de Lloijd schepen.

Ongeveer tegelijkertijd, - medio Augustus 1950 - werd

door de ovengenoemde vertegenwoordiger van de Rotterdamse

Lloijd te Bjjagarta, een telegram ontvangen van de gezamelijke

Indonesische seheepsbedienden aan boord van het Ms.wWillem

Raijs", waarin werd aangedrongeJa, om EAfEAHABDOEL weer als

scheepsbediende te laten aanmonsteren.

Het resultaat van e-»e.a. is geweest, dat ÏATSAHJAEDOIL

weer werd aangemonsterd en op een z.g. klein - geen passaters

-schip als scheepsbediende is tewerkgesteld«Einde.

Aan B.V .D.
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Sariktrt Hp.ruh ILapal dan Palabuan.
(Veren.van Zoalieöon en

l
U I T T R E K S E L

\• Ten vervolge op dezerzijds schrijven I.D.Ko0722,

'v d. d .14-7-50, zij medegedeeld, dat de daarin genoemde
Rahim en Oemar DJimin (Mardjimin), respectievelijk voor-

'trn*-, <3m, «ï "U tr tJ San 4-3 a W,7< 1 l öhnen ffecVe faïïs "vaa de S o B ^ K o P o , Sectie w\7illem
Ruye" , niet_mee_r__werk--.arifn si.1n ..fe.li.j3 e Rotterde/nse' ~_ _ _ _

r' v,'¥rd~ vernomen, -aou Hatiiin gedurende fle laiatate
uitreie- Ho t-terdam-D Jakarta ~ öuïï3anTg nalatig ai^n ge- . :
weest bi j het verrichten van zi jn werkzaamheden, dat de
maatschappij hier een gerede aanleiding in vond, hem t
Rahim, bij aankomst van de "Willem Ruya" og 3* -̂50 te
ïand*5ong Priok te ontslaan.

Oemar Sjimin, die ook v.ordt genoemd
beeft bi j aankomst "van öe "Wlllem Ruye" te

"Priok op ovengenoemde datum, eigener beweging,
zijn ontslag genomen en afgemonsterd, voorgevend** dat
hij in Oost-Java e.e0a. sou gaan regelen enz», m»t de
familie van zijn te Rotterdam overleden en ter aarde
bestelde collega en landgenoot.

T„a.v. deze eigener beweging afmonsteren van
e.mar D jimin,. zij opgemerkt, dat Sedert kort ia gebleken,

'dat meörtfere In de SoBoEoP* op enige wijze op de voorgrond
tredende Indonesische schepelingen de laatste tïjjd onder
het een of ander voorwendsel afmonsteren, om zioh dan na
erloop van tijd weer bij hun vroegere maatschappij
oor dienstnaxne aan te melden en te monsteren.

Naar uit de practi'jk is gebleken, kan, alhoewel,
daarvoor geen directe overtuigende bewijzen aanwezig :
wprden aangenomen, dat deze Indonesische schepelingen
gedurende de tijd dat zij niet varen, in IndoneflÜ a*g, •'.
kadercursuseen volgen. '

Enige tijd geleden - aldus werd vernomen •» ver d "•
door ieder der leden van de S.B.K.P. afaonderliiX^, één ^
exemplaar van de in de Indonesische taal gestelde "statuten
en huishoudelijk reglement van de S.B0K.P. ontvangen. ;

Dese gestencilde statuten en het huishoudelijk \. "
reglement, werden,apwel aan de in Rotterdam, ala aan
boord van de schepen van de Batterdamse Lloyd
Indonesische schepelingen, per post vanuit Indonesië'
verstonden.

In een brief, welke door de mand oer Aohiat aan
boord van het m.s.Sibajak, van de te ~ ' ' "*" " ' "
de Indonesisch schepeling tggfliQ - zich ook noem«mt«
Sutomo - werd ontvangen, deelde" goiao aan Aohiat me^,
aai eventueel van belang «ijru-de corresponè*niie ^a •
betrekking hebbende op Wf^xyaaJttfl* bijzondere aangelegen»-
heden - waarmede vermoedelijk; aangelegenheden d* S.a,K.P»
werden bedoeld, niet aan zijn, Jo.mo»8,adree bij de % j
Rotterdamse Lloyd te adresserfth, dooh aan het ftirafl
Smit. Marinus Frans Wouter, gefcj 25-5-11 té Mara*i^n*;
Cfuriname) , wonende Carnissesingel 255a te Iqtterdarttl

-ÏÏÖfiïS»
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Haar is gebleken, Is de woning van Smit,
een trefplaats van Indonesisone schepelingen waar *
meisjes ontmoeten, waaronder pok enige dochters van

Ook zouden bij of via Smit verschillende go
zoals koffie, thee, rijst, -en andere specifieke Indonesi-
sche go eer-ren of producten worden verhandeld, welke door
de Indonesische scbe-elipgeir vanuit In<3er»sil word«n méé-

Kiet beVejaö'iöj of r s cd3 brieven of andere
den door To_oo via het adrse V^K SM t werden ontvangene

• ü3"^ "fce t }>volk±r^s.re^ict&r3fer lEeBJOönte Ratteröan
is geblek^r. est as hier ck-d..oelde Smitisi^cyaajnd} aoalo
reeds vernisid en gèbuvyd iü met M^^.^lt>Ëendrika,. geb» ''
•J3„4_14 te üüt t-eroarri, \»o.nence cp ka fi-ÏTr do adres.

jet gosin vat i 3rdt beataat uit flian, vrouw en
7 kind e yen, v, aorvsu.' c.eHEwee oudste (dochters) gen?.'ïind :
reriQr er; Har&'iretha, te Ho 11 er dam werden geboren reapeo--.
Ticve'lijk^ö s5plïaêaber 1932 en 2 Mei 1-934»; .. .

'T-evljkci; ia voorts a a t Siiit, voornoemd, lid is
var; de CPN er. ^eaboni eerd op heT'ïïa^blad "De Waarheid*, V

'•: j)li.jlc.er.e e ^ n mcief'el ' ï n:-?: in "T'& Waarheid1*' va.fl 13-12
1946 hsoft iiarvraretba Sinlt eeu door dit blad uitgeschre-
ven prIJ3vrs-.;-".j* ^.-v-:^^'y"c^o •

Ten f.at^ien v«n 1e y;,doer Aar-jat"iferd vernomen
dat &eze naö^.t hi^ ^ru'^n tijd In de verblijven vcor de .
T -•-•'••' — ic r t i- .Q / 4;3 Rot te re sn had geirerkt sedert kort weer aan

het m.s.Si'oajak ' V
ulo u s vore: 'ver nonier --is na-'.-.r buiten nift't .kunden blijken
clc/i; Aoü&t sioi'j rist dese -SvL^KoPo - of enige 'andere

V; heef t
Al:s oo .cl.'«-.0 voor' ae Indonesische

i><.; :. a. •._;•!:'^ v» r : 5e n'.denise I-lc-yd we r c ook .nóg gono$iid
Arrt^an , ^eborei; te Soerabaja 19*14, sesoijeicén-van if
en Vi'êVr ge h v v.-c) net Ijavlno^ Cornelia. ;-geb:.2£-<'~2'0 te"1
teruafi;, v;oj:;crv'e r/ater^elIfeb-Uvat 143^ te-'Kotter:"am. ;-: ' i

Cp het adres- van J^röjan die \Yerkz.ur;r'. ie bij' de ' - l
P.'canDe IlpyS, r-:ou voornarïeTTjk" door dlejria vrouw aan desa•'-'^
schepelingen -jjelogenheid worden ^e^GVen vrouwen en aeis^éi;-'
t e ontmoeten, ' . - • ' . ' ' ' - . ' " . . . . / '"-v '

Verder werö nog vernomen dat-Beo er t enige tijd aan;..
boorfi van de paeaagierfiohepen van de Tï'-damee Iloyd, -vooral,
var: het f.es.nv, ri:ieffi Euys" veel zilverwèrk -bestek - vordt . -
ver mie t ( ontvreemd) o , ' . . ' • - . . . . ,;>,,;

Teneinde hiernan cove'O. mogelijk'-paal ©n perk- ta ' v ̂
R te 11 er, rord dc<-.r cl e directie van de R'öair.sa Ilovd 'de ,'.':
vcorocr"1. rrrsp ro.ve] in- veer in verklng gesteld 0 In* dexe rège«
11;:̂  :'.£ o ,a<, bcpar.lu, cl.r?t ;-;ov:e] door het Europees- e. l j* . ^
Jncor^-üi^sh nchf-cv.sjepereoneel van-de olvielR dient t .edfi /-•
Oftclsc.ltc van öe '.vaci-.-'.e 'v£c het vermiete ailv^rrcrl' moet , :
v/orclep VP.V'ror.c! „ Kier.ei^ moet c-ocr het gsü&TLÖx.i.''^^ lïuro'poc's ' • • • »
en Ir-Cür-rsycb r,"?r£0"cel ieder een vierde deel cf in totaal
<3e helft v&i dr -"i^a'de van.-het .vermiste zilverv;erk if
vpr;;oecl •ervj-o. ö& andere helft voer• rekening is VEJI de

• j . . ,
Toen oi'dön^s ceci..irerjde oen reis van 8e MV.'illoin F.

yor-r r ' . ' ; . •*_ 4'106 giilöeD s.r.i:: r, i l v^rvork ;verd vergiet, moe e t.
iuet 'vcor cJoor '".at fter:^, i.erjli, 'ik_ Indonesisch ^crconeöl van
öit schl';: oc"
TI •.. -d.: or:.^ «.eöra;; vs^i ruim 11CG gulden worden vergoed.

": ( ' ; C ' f£L^-^Ao,vP..rpj^L'lct'Y-l± v^"! "cv;el het éuropeyfl-als
"Indonerioh-



als. Indonesië b personeel eon bepaling Is ^ö».»*w«»
hi<srvcor op. de lona# o£.'gpgcs: .30 se ge.lceó mógft:R:'i
ingehouöen, öoo'h wel op ö<s .fcl^ye-rölenste z&v'1 * M
e-ïi f o r i e r j , werd het bedrag V'fUl : f 011ÓC t - £at
aesisoh personeel moest worden ver^oeël
béörag van de s»g. foöiej^pöt voor .het *

D oer he.t.; ia.-Jjaöpjoesië*' ge v
S.B«E»P. v;erö -fee-gen' èe-e iRhen-<31n£ vató f»^.v^.«r" j
hij de H'ds-fflse Iloyd''geproteéteerd, welk prO^fiièt

,«erd af.sev.-ezeru.-Einde— , ; .,: .-/:\Aan B,V,D*

t ' i
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4 September

Onderwerp Serikat Buruh Kapal-
Pelabuhan. (vereniging
van zeelieden en haven
arbeiders) t r o

- 5 SEP. «50^

n w n 1 1 j Ir

tw~~ ••••*" f

Mede ten vervolge op het dezerzijds schrijven No. 396-A- 50
van 21 Juli 1950 - Uw brieven No s 84396 en 85900 resp. van
3 Mei 1950 en l Juni 1950 - worden hierbij afschriften toe-
gezonden van de in de Indonesische taal gestelde statuten en
huishoudelijk reglement, alsmede het werkprogram en enige
resoluties van de te Djaknrta-Tandjong Priok gevestigde "3e-
rücat Buruh Kapal-Pelabuhan" (S.B.K.P.) - Vereniging van zee-
lieden en havenarbeiders.-

Tevens wordt hierbij toegezonden een afschrift van hét in de
Nederlandse taal gestelde uittreksel van het dienstreglement,
wat, zoals werd vermeld in de voorlaatste alinea van het boven
aangehaald schrijven, speciaal werd samengesteld voor het In-
donesisch scheepspersoneel van de Stoomvaart My. "Nederland"
en waarvan aan ieder der Indonesische schepelingen, één, in de
Indonesische taal gesteld exemplaar, werd verstrekt.

Naar thans is gebleken, zijn ook z.g. vertrouwensmannen -
vertegenwoordigers - van de S.B.K.P. aan boord van de schepen
der Stoomvaart My."Nederland" geplaatst.

Bij de laatste thuisreis - Bjakarta-Amsterdam - van het Ms.
"Oldenbarneveldt", hebben zich als vertrouwensmannen der S.B.
K.P. aan boord van dit schip doen kennen de Indonesische
scheepsbedienden :

1. HAgaffl
£. DARMO

Opmerkelijk is, dat deze ovengenoemde personen reeds vroeger
als bediende bij de S*M.Nederland hebben gevaren en na gerui-
me tijd eigener beweging met ontslag te zijn geweest, hebben
zij zich in Indonesië weer aangemeld voor deze betrekking en
heeft men hen weer laten monsteren.
Kennelijk hebben zij gedurende de tijd dat zij niet hebben
gevaren, in Indonesië een opleiding - kadervorming - gehad,
om als ver trouwensmensen der S.B.K.P. aan boord der schepen
te worden geplaatst.

Noemenswaardige moeilijkheden hebben zich gedurende deze
thuisreis aan boord van de Oldenbarneveldt met de Indonesische
schepelingen niet voorgedaan.
Wel werd op de oude goedwillende mandoers - de maatschappij
goedgezinde chefs van de Indpnesische schepelingen aan boord-
een onuitgesproken dwang uitgeoefend, door bijv. bij het uit-
voeren van bepaalde opgedragen werkzaamheden, deze eerst dan
uit toevoeren, nadat e.e.a. was medegedeeld aan, of besproken
met, een dezer meergenoemde ver trouwensmensen, die dan op
zeer opvallende - welhaast demonstratieve - wijze van het
voorgevallene notities maakten en het deden voorkomen, dat
daarvan kennis zou worden gegeven aan het bestuur van de s.
B.K.P..Hierbij zat kennelijk de bedoeling voor om hierdoor
een zekere dwang uit te oefenen op de mandoers en deze te In-
timideren.

v

Opmerkelijk is in dit verband
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trek van de Oldenbarneveldt van Tandjong Priok, een voor de
"Nederland" betrouwbare mandoer door de politie van boord
werd gehaald en gearresteerd.
Niet bekend is waarom deze mandoer werd gearresteerd. Naar
werd vernomen zou deze mandoer enige dagen nad^t de Oldenbar-
neveldt was vertrokken, weer op vrije voeten zijn gesteld.
Zijdens de "Nederland" werd - zonder dat hiervoor directe be-
wijzen aanwezig zijn - de veronderstelling geopperd, dat deze
arrestatie vermoedelijk wel een gevolg zou kunnen zijn van de
door de S.B.K.P gevoerde intimidatie politiek.

Daar, zoals in de laatste alinea van het in hoofde dezes aan-
gehaalde schrijven is vermeld, de mogelijkheid niet uitge-
i/sloten wordt geaoht, dat in de toekomst moeilijkheden en ge-
il schillen over loon-en arbeids voorwaarden kunnen worden ver-
[wacht met het Indonesisch scheepspersoneel, zou, naar uit een
l gesprek met een der Chefs van de Civiele Dienst der Stoomvaart
lMy#'Nederland" is kunnen blijken, het voornemen bestaan om de
directie van de "Nederland" voor te stellen betreffende deze
aangelegenheid contact op te nemen met het Commissariaat van
de Hoge Commissaris van Indonesië te den Haag.
Naar uit dit gesprek is kunnen blijken zou hierbij de bedoe-
ling voorzitten deze aangelegenheid voor te leggen aan de
ovengenoemde Hoge Commissaris, teneinde deze te bewegen zijn
invloed aan te wenden, dat eventuele moeilijkheden en geschil-
len met het Indonesisch scheepspersoneel voorkomen zullen
kunnen worden, dan wel middels overleg tot een oplossing zul-
len worden gebracht.

Naar werd vernomen kan met aan zekerheid grenzende waarschijn-
lijkheid worden aangenomen dat vrijwel alle bij de S.M. "Neder-
land" varende Indonesische schepelingen lid zijn van de S.B.
K.P. Ook - aldus werd vernomen - zouden enige van deze sche-
pelingen lid zijn van de te Kamal (Madura) gevestigde,Persa-
tuan Buruh Pelajan Kapal"(P.B.P.K.) ,Bond van scheepsbedienden"
doch dit zouden er slechts enkelen zijn, zodat dit verder ge-
voegelijk buiten beschouwing kan worden gelaten, te meer om-
dat de veronderstelling is gewettigd, dat deze dan tevens nog
lid zijn van de S.B.K.P.

.Voor zover nodig zij tenslotte in het bijzonder de aandacht
Igevestigd op het hierbij in afschrift gevoegde resolutie en
[werkprogram, waaruit o.m. kan blijken, dat deze vereniging van
llndonesische zeelieden en havenarbeiders aangesloten is bij
Ide onder communistische invloed staande centrale van ïndone-
[jsisohe vakverenigingen rdeS.B.B.S.I.

De aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestigd en zodra
hieromtrent iets naders mocht blijken, zal daarvan bericht
worden gezonden. Einde. ——______

0.3.
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Artikel 1. Definities._M

Passagiersschepen zijn schepen, die ingericht zijn voor het
vervoer van meer dan 60 passagiers ( C -schepen ).

Passagier-vrachtschepen zijn schepen^ die ingericht zijn voor
het vervoer van ten hoogste 60 passagiers ( B-schepen ).

Vrachtschepen zijn schepen ingericht voor het vervoer van
ten hoogste 8 passagiers ( A-schepen ).

Onder daggage wordt verstaan 1/365 gedeelte van het product
van de vermenigvuldiging van de maandgage met 12.

Onder "Zondagen" wordt mede begrepen "Tahun Baru".

MBEIDSVOORWAARDEN,,

Artikel 2L Arbeidstijden^
Bij de dienst aan "boord op zee bedraagt de normale arbeids-
duur per etmaal:

a, op vrachtschepen^
9 uur, liggende tussen 6 uur v. m. en 8 uur n. m. , ook
op Zondagen.'

b, op ŷ aclit-P̂ ssagiersschegen.!
9 uur, Zondagen inbegrepen, ook voor personeel aange-

r wezen voor het doen van nachtwachtdienst.

c.! op passagiersschepen^

9 uur voor personeel aangewezen voor het doen van nacht-
wachtdienst, ook op Zondagen;
10 uur voor het overige personeel, ook op Zondagen.

De arbeidsduur op de sub b en c van lid l genoemde schepen
zal zodanig over het etmaal worden verdeeld, dat het personeel
per iedere opeenvolgende periode van 24 uur, minstens 8 uren
aaneensluitende rust krijgt.

Artikel 3. Bi^ de dienst _in__een_hayeni

bedraagt de normale arbeidsduur per etmaal:

1. op_
9 uur ( ook op Zondagen ). , liggende tussen 6 uur v. m. en 8
uur n. m.
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indien minder dan 40 passagiers aan boord zijn, 9 uur voor
de dagdïënst~en 10 uur voor de nachtdienst.

5. op_ p_assagiersschepen_en vracht-gassagiersschepen^

indien 40 of meer passagiers aan boord zijn, het aantal
uren als " op zee "

Een ieder is verplicht op last van de Gezagvoerder
of diens gemachtigde overwerk te verrichten.

Als overwerk zullen nimmer gelden:

a. werkzaamheden noodzakelijk voor de veiligheid van
sbhijby lading en/ of passagiers;

b. werkzaamheden voor het houden van sloepenrol en/ of
sloepenexercitie, brandr ol. lucht beschermingsrol
en/of exercitie met de brandblusmiddelen^ het halen
van spijs en drank, het voor de dag halen, reinigen
en opbergen van het eetgerei voor het gebruik van
de Indonesische scheepsgezellen.

Zoveel mogelijk zal in plaats van de seldeli^ke_ver-
goeding voor overwerk, het overwerk verrekend "worden
döör"het geven van vrije tijd,' hetzij in de thuishaven,
hetzij in de buitenlandsche haven. Heeft deze verreke-
ning plaats, dan zal voor iedere 8 overuren l werkdag
vrijaf worden gegeven.
In een buitenlandsche haven kan ook een halve wekdag
vrijaf worden gegeven tegen verrekening van 4 overuren.

Heeft deze verrekening niet plaats, dan zal als regel
binnen een termijn van 13 maanden voor het verrichten
van overwerk worden uitgekeerd f. 0.60 per uur op werk-
dagen en f. 0.90 'per uur op Zondagen.

Het reisverlof bedraagt l dag voor iedere periode van
15 dagen dat de scheepsgezel gemonsterd op een schip
buitengaats is geweest. Tijdens dit reisverlof heeft
de scheepsgezel recht op behoud van gage als geldend
bij het ingaan van het verlof.

Het reisverlof zal bij voorkeur in de thuishaven worden
verleend en zal voor aanvang van een nieuwe reis, zo
enigzins mogelijk, moeten worden genoten.

Onvolledige perioden van 15 dagen zullen, indien die
minder dan 6 dagen zijn, vervallen en wanneer deze perioden
7 tot 15 dagen tellen, zal hiervoor l dag reisverlof worden
toegekend.
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Reisverlof kan op aanvraag en na verkregen toestemming
van de chef van dienst ook elders dan in de thuishaven
worden verleend.

Indien aan scheepsgezellen gedurende de reis verlofdagen
zijn toegekend waarop deze nog geen recht hadden, kunnen
deze verlofdagen door de Maatschappy met verlofdagen
krachtens deze regeling te verlenen, worden gecompenseerd,

Artikel 6.

Bij aanmonstering te Surabaja verplicht de bediende zich
om alle werkzaamheden te verrichten, die hem door de
Gezagvoerder of diens gemachtigde worden opgedragen.
Hij verplicht zich tevens om in het buitenland op ieder
schip van de reder over te stappen en eventueel in
Amsterdam achter te blijven voor een ander schip en al-
daar werkzaamheden te verrichten, die hem door de reder
worden opgedragen.3

C
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In antwoord op de bovenaangehaalde brieven, alsmede ten ver-

volge op het dezerzijds schrijven Ho. 396 -'50 van 25 April
1950 -¥w schrijven 79166 van 7 Februari 1950 - zij het navolgen-
de medegedeeld*

Nadat onlangs tijdens een uitreis van het MS. "Willem Ruys" van
de Rotterdamse Lloyd enige moeilijkheden waren gerezen,over het
verrichten van bepaalde werkzaamheden door de Indonesische
scheepsbedienden aan boord van dit schip, bleek, dat op de
"Ruijs" z.g. vertrouwensmensen - vertegenwoordigers - van de te
Djakarta gevestigde « Sarikat Baruh Kaèhl dan Pelabuan" -K.BJE*
P -(Yereniging van Zeelieden en Havenarbeiders }, aanwezig wa-
ren.
Toen de "Willem Rü$.js "van de evenbedoelde reis te Rotterdam
was teruggekeerd, werden door deze vertrouwensmensen, als ver-
tegenwoordigers van de S.B.K.P, enige schriftelijke verzoeken
voorgebracht bij de Directie van de Retterdamse Lloyd, betrek-
king hebbende op het uitbetalen van lonen en overwerk.

Yan een dezetschriftelijke verzoeken, werden o.m. afschriften
verzonden aan het:
1, Komite Pelajan ÏComite van bedienden -kellners) te Amsterdam

• Geldenkafle -vermoedelijk Geldersekade - 94 hs*
2. Buruh Pelajan Indonesia (Indonesische bedienden - kellners-)

S .M .N. te Amsterdam, Javaka-de-

Bij de Rotterdamse Lloyd en ook bij de Stoomvaart Mi j "Nederland"
is het gebruikelijk, dat een bepaald aantal Indonesische scheeps
bedienden bij toerbeurt een of meerdere reizen achter blijven»
om aan de wal - d»i, in de restaurants,cantines en de verblij-
ven der Indonesische schepelingen, werkzaamheden te verrichten.
Gedurende dat verblijf in Nederland, ontvangen zij wel loon en
voeding, doch bij gemis aan fooien zijn dan de inkomsten bedui-
dend minder.

Enige dagen geleden, werden bij de Stoomvaart Mij "Nederland"
te Amsterdam, ongeveer 20 Indonesische bedienden van het Ms,
"Oranje" aangewezen om voor het verrichten van deze werkzaamhe-
den achter te blijven, wanneer de "Oranje" in de loop van de
volgende week naar Djakarta zou vertrekken.
inkeleji van de bedienden die waren aangewezen om achter te blij-
ven, w.o.
a, Rasman, geboren te Soerabaja, 1929, sedert 12!-8-1949 injdienst
* als scheepsbediende bij de Nederland,
k," Moekit, verdere personali| onbekend, sedert 5-2-1949 inhiens$

als scheepsbediende bij de Nederland,
kwamen hiertegen in verzet en weigerde^aohter te blijven.

Daar deze - 2 -
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Daar deze weigering in minder gepaste woorden en op min of meer
demonstratieve wijze werd kenbaaikemaakt^ door Rasman aa Möekit,
werd door een der leden - Nederlanders - van de Civiele dienst
der "Nederland" daarop geantwoord, dat wanneer zij in deze wei-
gerachtige houding bleven volharden zij zonder meer ontslagen
zouden worden.

Het gevolg van e,e.a. was, dat bij monde van :
,1, Soehaimi, gebèren te Madoera, 1921, sedert S-11-1946 irildienst

' als scheepsbediende bij de Nederland, en
Oesoep, geboren te Pamakasan (Madoera) 1927, sedert 26-4-47

infaienst als soheepsbediende bij de Nederland,
die beiden niet waren aangewezen om achter te blijven, namens h
het bediende-personeel op officiële wijze tegen dit achter blij-
ven van ongeveer 80 schepelingen te Amsterdam, bij de Chef Ci-
viele-dienst der Mij "Nederland" werd geprotesteerd en gewei-
gerd, hieraan op|grond van de gesloten Arbeids Overeenkomst te
voldoen, daar deze A*0, wel overplaatsing naar een ander schip
verplicht stelt, doch niet het werken aan de wal*

Ongeveer tegelijkertijd, werd een aan de Directie der Mij "Ne-
derland" geadresseerd, door soehaimi, namens het gezamelijk
bedienden-personeel ondertekende brief ontvangen.Hierin werd
verzocht, diensttijden vast te stellen en toekenning van over-
werk bij overschrijding van deze werktijd»

N*ajv, het vorenstaande, werd op 15 Juli 1950, door de Chef
Civiele-dienst ener- en Soehaimi en Oesoep anders-zijds een be-
spreking gehouden, waarbij de hoofdmandoer - Chef Indonesisch
soheepspersoneel aan boord - van de "Oranjet tegenwoordig was»
Bij deze besprekingen werd door de vertegenwoordigers van de
soheepsbedienden, t.a.v, het achter-blijven te Amsterdam van
ongeveer 20 personen, naar vorengebracht, dat het verblijf te
Amsterdam niet aanlokkelijk is, doordat de uitgaven gedurende
dat verblijf hoger zijn, dan aan boord en de verdiensten, door
gemis aan fooien geringer zijn«Men was van mening, dat de A.O.
deze verplichting niet oplegde en voerde o» a. aan, dat hiervan
bij het aanmonsteren geen mededeling was gedaan*
Gevraagd werd of aan het bezwaar-meerdere uitgaven en geringer
inkomsten - tegemoet kon worden gekomen, door het toekennen van
een toeslag - wang roko genoemd ^rookgeld- *
Hierop werd zijdens de "Nederland" voorlopig geen toezegging
gedaan.
Toorts werd gevraagd, of de weigering om achter te blijven,aan-
leiding zou zijn tot ontslag, waarop bij de eerste discussies
was gezinspeeld.
Hierop werd de toezegging gedaan, dat deze weigering geen aan-
leiding zou zijn voor ontslag, omdat aangenomen werd, dat hier
te* goeder trouw was gehandeld»Dit dan, wanneer verder op ge-
drag en vlijt geen aanmerking zouden komen.

Betreffende het verzoek vervat in het aan de Directie gericht
en door Soehaimi ondertekend schrijven, werd zijdens de "Neder*
land" medegedeeld, ft» *••*»• M»k«HtoygYiigtefc«Ty!>B± j JIJLUI ate mi de ar-
beidstijd op zee 10 uur per dag bedraagt en dat overwerk zal
worden toegekend voor de uren welke daarboven worden gemaakt
op een basis van:

f. 0,60 per uur op werkdagen en
f, 0,90 per uur op Zondagen.

Verrekening - 3 -
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Verrekening van deze overuren echter bij voorkeur door tijd-
voor-tijd vergoeding zal plaats hebben, t.w. l vrije dag voor
8 uur overwerk*
Door Soehaimi werd hierop een in de Indonesische taal gestelde
mededeling overhandigd, waaruit moest blijken, dat bij de Hot-
terdamöe Lloyd, vergoeding voor overwerk zou geschieden op
basis van bedragen zoals voor het laropees eiviel^personeel
zijn vastgesteld ,n.l.

f» 1*10 per uur op werkdagen en
f. 1,65 per uur op Zondagen

Daar echter hieromtrent niets duidelijk kon blijken, werd hier-
op voorlopig niet ingegaan.

Bij deze besprekingen werd er verder opjgewezen, dat verzoekenj
vragen e«d* moesten worden ingediend via de hoofdmandoer en dat
deze in gemeenschappelijk overïeg steeds te bespreken zijn,
doch niet buitecjde hoofdmandoer om,
Soehaimi en Oesoep verklaardeahiermee accoord te gaan.

Daar bij deze besprekingen naar voren is getreden,dat de Indone-
sohe scheepsbedienden willen weten waar zij aan toe zijn en
waar zij zich op kunnen beroepen, zal door de Mij "Nederland"
op zeer korte termijn, een kort reglement voor het Indonesisch
sohe<epspersoneel worden samengesteld, in de Nederlandse en
Indonesische taal - uittreksel van het dienstreglement -, waar-
in de vooraaamdtB bepalingen zijn opgenomen omtrent, arbeids-
tijd, overwerk, verlof - de gages worden in de A.O. genoemd -
en zullen instructies worden gegeven, om aan deze bepalingen
stipt de hands* te houden.

Algemeen is mfcn in daartoe tot oordelen bevoegde kringen van
mening, dat door deze besprekingen en verder te treffen maatre-
gelen , onmiddellijke moeilijkheden met het Indonesisch bedien-
de personeel, niet zijn te verwachten,Wel echter wordt ook in
verband met de gebeurtenissen in Indonesië, de mogelijkheid
niet uitgesloten geacht, dat in de toekomst moeilijkheden en
verschillen over loon- en arbeids-voorwaarden kunnen woeden ver-
wacht met het Indonesisch scheeps-personeel.
Dit te meer, omdat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk-
heid, kan worden aangenomen, dat invloeden van buitenaf hier
zeer zeker aanwezig zijn.
Het is n,l, zeer opvallend, dat bij dit eerste arbeids-en loon-
gesohil met het Indonesisch scheepspersoneel» juist die punten
in het geding zijn gebracht, welke werden genoemd in het des-
tijds - begin 1950 - door het te den Haag gevestigde Comité
van Indonesische schepelingen in Nederland, uitgegeven manifest
dat werd opgenomen in het dagblad "De Waarheid" van 28-1-1950,
editie den Haag*
Ook uit het gedrag en de houding, zoals deze thans door een
kleine groep der jongere Indonesische scheep sbeaienden aan teeea?
boord van de schepen wordt waargenomen, kan worden geconclu-
deerd, dat in de toekomst moeilijkheden en conflicten met dit
personeel verwacht kunnen worden.
De aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestigd en zodra
hieromtrent iets naders mocht blijken, zal daarvan bericht wor-
den gezonden.

0. 4,
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D. M. C. Kuch

de vakbeweging

Bandung, 25 Mei 1950.
**De één-Mei-dag is In alle meer of minder be-

langrijke steden hier te lande gevierd. Maar
het traditionele karakter van de dag werd ge-
weld aangedaan.
De Indonesische vakbeweging staat, naar een
opmerking van de heer J. O. Suurhoff. nog niet
een* In de kinderschoenen, doch ligt nog in de
luiers. Er ontbreekt nog veel aan, op 'het punt
van organisatie en tactiek, maar vooral — en
dat Is belangrijker — «an besef voor haar
wezen, voor de grenzen van het arbeidsveld, en
.voor mogelijkheden. En bovendien aan geld. De
vakverenigingen zijn voor een deel nog zeer los
samenhangende organisaties welker besturen
geen overzicht hebben van het aantal leden,
waardoor de contributie-inning nogal eens te-
leurstellingen oplevert.
Dit was te verwachten. De organisaties zijn niet
uit eep kleine kern van voorgangers met Inzicht
en Initiatief gegroeid, maar ontstonden uit de
nood waarin bet koloniale bewind, dat staking
pracüsch onmogelijk had gemaakt, de arbeiders
gehouden had. en dank zij het uitzicht op ver-
betering van lonen en overige arbeidsvoorwaar-
den, nadat de souvereiniteitsoverdracht de vroe-
gere, beperkende bepalingen had doen afschaf-
fen of' ze krachteloos had gemaakt. Toen ging
een stakingsgolf over het land. De arbeiders lie-
pen te hoop en een Inderhaast geïmproviseerde
leiding stelde eisen, die voor een goed deel

i verden ingewilligd. Het resultaat van deze sta-
'•- clngen kon relatief groot zijn. doordat er een

vacuüm opgevuld moest worden: de lonen wa-
ren doorlopend veel te laag geweest, en loons-
verhogingen en verbetering van arbeidsvoor-
waarden tot 50 a 100 procent toe waren nfet
zeldzaam. De losse organisatie die de stakers
uiteraard hadden moeten aangaan, kreeg de
naam vakvereniging. Maar het eigenlijke vak-
vereniglngswerk moest na het meer of minder
grote succes nog beginnen.
Besloten werd. de één-Mei-dag te vieren. Daar
zon geld voor nodig zijn. en dat was er niet,
althans lang niet In voldoende bedragen. Hier
Ie Bandimg bestaat een federatie van Indonesl-
fcche vakverenigingen, de Badan Pusat Sarlkat-

orgBOBSHès omvat en onder redelijk goede
leiding staat Maar ook zij heeft met geldgebrek

' te kampen. Zo kwam de leiding er toe de sa-
menwerking met een organisatie van Chinezen
t- accepteren, die wél over de nodige geldmid-
delen beschikte. Die Chlnfflf nrganluaMi. had
evenwel andere SèSoeTIngen: cfiF wiluVdê «Jll-

op 1 mei

Mei-dag gebruiken als een gelegenheid om te
demonstreren voor de Chinese Volksrepubliek en
Mao Tse-Toeng. Het initiatief werd de B.P.8.8.
uit handen, en de Indonesische vakbeweging
werd op' sleeptouw genomen. Op openlucht-
meetlngs óp de eerste Mei zag men overal meer
dan levensgrote portretten van Stalin, Mao Tse-
Toeng, Marx en Engels; de Chinezen te Ban-

deden een brochure verschijnen, waarin
propaganda werd gemaakt voor aansluiting bij
aecommunlstlsche W.P.T.U., en zo kwam geheel
WvierinfT van de dag te staan In het teken
van sympathie voor het communisme. Het werd
een communistische demonstratie, waarbij de
Indonesische vakbeweging voor de keuze werd
geplaatst, mee te doen of zelf de één-Mei-dag te
herdenken op zo'n kleine schaaUdat de viering
ternauwernood zou zijn opgevallen. Het karakter
van de dag als dag-van-de-arbeid ging bij voor-
baat verloren.
In de Indonesische vakbeweging heeft deze gang
van zaken onenigheid gebracht. Een deet der
leiders heeft de samenwerking met de Chinese
demonstranten voor de Volksrepubliek aanvaard,
anderen weigerden dit. Te Bandung had des
nwgens een openlueht-meetlng plaats, en voor
de avond was de grote zaal van de sociëteit
Concordla door de Chinezen afgehuurd. Br wa-
fen vele uitnodigingen rondgezonden. maar van
de gereserveerde plaatsen bleef de helft onbezet.
Ik woonde die avondviering persoonlijk bij. Wat
we te zien en te horen kregen, was een door-
lopende huldiging van de Chinese Volksrepu-
bliek en demonstratie van verbroedering tussen
de Indonesische arbeider en de Indonesische
intellectueel enerzijds en de Chinezen, die Sta-
lin en Mao Tse-Toeng als hun grote voorgangers
bleken te eren, anderzijds. Het was een politieke
demonstratie die met het oorspronkelijke karak-
ter van de één-Mel-dag niets te maken had.
Nu mag dit alles niet te tragisch genomen wor-
den. De Indonesische vakbeweging is nog jong
en onbedreven, mist ervaring en inzicht. Maar
dit begin van het vakverenigingswezen is toch
wel. te betreuren. Men .kan de verdrijving van
het corrupte regiem van Tsjiang Kai-Sjek en de
agrarische hervormingen in China van harte
toejuichen, en de politieke Instelling van de
Indonesische vakbeweging al terstond bij haar
begin niettemin glad verkeerd vinden. Dat zij
gedurende de koloniale periode nationalistisch,
d.w.z politiek, georiënteerd was, lag In de na-
tuur der dingen. En dat de B.P.S.8. zich mengde
In de controverse over de kwestie der aanslui-
ting van de negara Pasundan bij de Republiek

Indonesia, kan men laten gelden; zij verwachtte!
van de regering te Djokja meer en beter waar-
borgen van sociale, zekerheid dan van die der
RIS. Maar ten aanzien van het communisme Is
het een ander geval. Het communisme werkt
overal als een splijtzwam. en wat hier door
rustige opbouw bereikt zou kunnen worden,
dreigt bij voorbaat te worden ontredderd.
Dit alles is .van belang in verband met de alge-
mene situatie. De RIS-regering heeft enige
malen sympathie betuigd voor de vakbeweging,
en ik ben ervan overtuigd, dat dit niet geveinsd
was. Nu Indonesië over enige weken een een-
heidsstaat zal zijn, zullen in de grondwet de
waarborgen voor sociale zekerheid van de con-
stitutie van Djokja overgenomen worden. Maar
dit betekent niet, dat de huidige en toekomstige
regering socialistisch zou zijn of worden. De
sociale wetgeving wordt in overeenstemming
gebracht met internationaal aanvaarde nonnen,
doch daar houdt het dan ook mee op. Het zal
niet gaan als na de Franse Revolutie, jtoen de
derde stand, de ondernemersklasse, het'heft In
handen kreeg, en de vierde stand, die het spiu
afgebeten had, beloond werd met wetten? die
„samenspanning" tot verbetering van de lonen,
d.l. de vorming van vakverenigingen, verboden.
Dat Is. ook hier, uit de tijd.
Maar alles zal er van afhangen, hoe die sociale
wetten zullen worden nageleefd en uitgevoerd.
En er bestaat aanleiding, te dezen aanzien niet
al te gerust te zijn.
Sutomo, de bekende Bung Toroo. een typische
en oprechte volksman, leider van een groep, die
zich in de guerlllastrijd tegen de Nederlandse .
troepen geducht beeft geweerd, beeft dezer
dagen te Surabftj* een grote menigte toegespro-
ken en gewezen op het gevaar, dat de koloniale
exploitatie, In gewijzigde vorm, blijven zal Voor
de opbouw zullen milllarden ua kapitaal nodig
zijn. die door bet buitenland gefourneerd moe-
ten worden. En die kapitaalfournering betekent
macht, ook politieke macht, die via de eigen
Indonesische regering zal worden uitgeoefend.
Indonesia blijft dan. economisch, een kolonie.
Wat. met name. d'e investering van Amerikaans
kapitaal betekenen kan, ervaren de Phllippijnen
thans. En of en In hoeverre dan van effectieve
sociale wetgeving sprake zal zijn, terwijl de
leiders der Indonesische regering merendeels ge-
recruteerd worden uit de groeiende Indonesische
bourgeoisie. Is een vraag, waarop de toekomst
antwoord zal geven.
Onder die regeringsleiders zijn overtuigde socia-
listen. Maar zij ook staan in de ban der om-
standigheden, die voorlopig anders willen. In de
jaren der „ethische politiek- Is ernstig gepolemi-
seerd over de vraag, of op bet agrarisch com-
munisme der dorpshulshnudlngen een socialisti-
sche samenleving gegrondvest «OU kunnen wor-
den. De kwestie kwam ook onder socialisten in
Nederland aan de orde: en Tfoetatr» wees er
toen in een rede in de Tweede Kamer op. dat
.het socialisme groeit als de tegenkant van het
kapitalisme en onder> het kapitalisme, en dat
Java de fase der kapitalistische ontwikkeling
zou moeten doormaken alvorens hier van soda-
ltstisch regiem sprake zou kunnen zijn. Dat Is.
In algemene zin. nog even waar al* het destijds
was. De naaste toekomst'is hier aan de Indone-
sische ondernemers- en koopUedenUasse_welker
Intellectuelen de door de verhoudingen aange-
wezen regeringsleiders zijn.

Dit zal niet betekenen dat de arbeidersklasse
alle misère, die zij in West-Europ* beleefde, zal
moeten doormaken Sociale wetten zullen «terk
temperend kunnen werken: en dat het in dit
opricht ernst Is. staat rast. Het Is ook nood-
zakelijk. Want «Is sociale zekerheid voor de
arbeider en de tanl genist wordt, krijgt het

hier eenAuc.ru uncuiKtc. ui* vamene oijftaaaue naq m ae controverse over oe kwestie oer aansiui- aroeiaer en oe uni genist wordt, krijgt het
evenwel andere jeoottingen: zi] wjHëTyTeerF~ tlng van de negara Pasundan bij de Republiek communisme hier een kan».

brief uit indonesia * brief uit indonesia * brief uit indonesia * brief uit indonesia * brief uit indonesia *
4



j J é>

G TS H E I M.
Verbinding: $0.12
Doss.13/672̂
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Datum ontvangst bericht:-—

28 Juni 1950.
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B*0.3, van 5 Juni 19ï>0
No.81t>84 M.v.B.2.
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f^V^
Naar aanleiding van nevensvermeld schrijven wordt het

volgende medegedeeld:
Eeeds geruime tijd geleden was het dezerzijds bekend

dat l.Ph.TUSlA contact had met zekere DE GEOOT uit Amster-
dam, üf dit Lubertus Nicolaas DE GEOOT is kan vooralsnog
et worden nagegaan» Het ligt evenwel voor de hand dat
_1&A iifzïjn kwaliteit; van bestuurslid van de Algemene
:ede'rlandse Bond van Hotelpersoneel contact heeft met per-
onen, die evenals hij een bestuursfunctie in die bond ver-

en.
Of hij thans regelmatig contact heeft met in bovenaan-

.ehaald schrijven bedoelde DE GEOOT uit Amsterdam is nog
et kunnen blijken, (einde)
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Indonesische
schepelingen.

ff
15 Juni 1950.

In antwoord op uw schrijven No: 85900, d.d.
l Juni 1950, wordt medegedeeld, dat - naar werd ver-
nomen - de in dat schrijven genoemde Indonesiër
|As_san» wonende te 's-G-ravenhage, Da Costastraat 155 ,
rëgêTmatig het verblijf van de Indonesische schepe-
lingen der Rotterdamse Lloyd zou bezoeken.

Tijdens deze bezoeken wordt dan - aldus
werd vernomen - hoofdzakelijk gesproken over het
verhandelen van Indonesische producten,/ zoals rijst,
soja, kroepoek en dergelijke, welke dyoor deze schepe-
lingen op elke reis vanuit Indonesië/worden meege-
bracht, om ze hier ter lande met als' regel een bedui-
dende winst te verkopen.

Bij het verkopen van deze producten treedt
Issan, voornoemd, dan op als tussenpersoon, terwijl
cfoor hem ook van deze producten zouden worden gekocht
voor eigen rekening en/of gebruik.

Tot dusver is niet kunnen blijken, dat As-
sa_n tijdens deze bezoeken propaganda zou maken voor
ToëTJ communisme, dan wel speciaal contact zou onder-
houden met de zgn. mandoers der Rotterdamse Lloyd aan
boord van het Ms. "Sibajak"; genaamd Anwar en RahJLjaJ.

Ten aanzien van Anwar en Rahim is - zoals
werd vernomen - tot dusver niet kunnen blijken, dat
zij de E.V.C.-gedachten of denkbeelden zijn toegedaan
n deze onder hun landgenoten - scheepsbedienden -
ouden uitdragen of propageren.

De aandacht blijft op deze aangelegenheid
n personen gevestigd en zodra hieromtrent het een en
nder mocht blijken, zal daarvan mededeling worden ge-

.

Haar werd vernomen zou te 's-Gravenhage zijn
gevestigd het "Bureau Sociale Zaken" voor'Indonesi^ërs,
van der Tennestraat 59, tel.ho: 551362.

Als hoofd - directeur - van dit Bureau
zou optreden een zekere JfefrL- van wie alleen bekend is,
dat hij zou hebben^ewerkt bij de K.P.M. (Koninklijke
Palütetvaart Mij.) te Batavia.

Van dit Bureau werden de laatste tijd door
de Rotterdamse Lloyd meerdere schriftelijke verzoeken
ontvangen, betrekking hebbende op uitsluitend interne
aangelegenheden van het Indonesische scheepspersoneel
van deze maatschappij.

B.V.B.
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UI t«k»n hierbij aan h«t gew«a»* t» aoht<n, dat bij
voortduring galet wordt op zija " "

HET HOOTD 7A8 BI

Jlur ar *.J.Th. S«rraris



>-v^>

RAPPORT VAET C.XI.

Betr.t Serikat Buruh
Beparteman Pelajaran

Bijl.; drie (in tweevoud)

U n'>

Ontvangen van een relatie: StatulJeii BJJ. üulülioui

18 APR. t950

ACDj
elijk

reglement van de "Serikat Butnih Departeman Pelajaran" (Bond
van personeel van het Departement van Scheepvaart) te Ba-
tavia.
Gopie in tweevoud hierbij.

Verzoeke te agenderen en terug aan C.XI.

C.H. 17-4-1950. /
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A+W g Q A B-1LA ff
Fataal i

D A 8 A N

NAUA f p*®, i&Sorikat Buruh Dcpartoraon Polajaran,eingkntnja S.B.D.P.
TBIPAT h***l><'5p|WAKARTA
WAKTU : Di*irilcan pada tanggal 4 Doeorabor 1949 untuk wofctu Jt» g tiaak dlto-

topkan.
Fataal II.

MAKBUD DAN TUDJUAN;
Uoksud aan .tujuan pcrsorlkaton ialoh;
l.Motnporajuangkan,molindungl don mcmbola naeid buruh dengan bor-

daaarkan PANTJA8ILA.
2.MongineJafkan dan momperdalam rasa tanggung djawab eebagal ABDI

NKOAEA,UNTUK NEGARA.
S.Mcmpcrcrat don racndidik raea pcreatuan,ball roehani mnupun djas-

mani,diantara para anggauta chusu8nja»buruh uraumnja.

USAHA: a. Ucmuaatkan tcnaga dan pikiran kaam buruh dari HBPABTEMEN
ecrta djawatan/dinasnia,

r\., b. Mcnonam dan mompcrdalara kclnajafan anggauta olcan kodudukonnja
•- bagal tcnaga pokcrdja dan ecbagai RAKJAT dari NEGARA USRDEKA.

c. Ucngomukokan kcpcntlngan 2 para anggauta kopada Djawatan2 jong
tallan.

d. Mant jari porhubungon dcngan Fcrscrlkatan2 lain jong berholuon

Fataal IV

KEANGQAUTAAN: Jang dapat ditcriraa mondjadi anggauta ialah acgenap BÜRUH dldalom
llngkungan DEPAKTEMEN PEIAJARAN jang 'bclam/tidak racndjadl anggauta
salah suatu porecrlkatan.
Anggauta tcrdiri darl:

a.ANOOAUTA PENJOKOHQ
b. " " BIA3A
c. y Ü LUAR BIA3A
d. " 3 KEHOEMATAN

Patsal V.

soorong
•'
«
«

PSHGURU8; Pongurus tordiri atas : soorang KBTUA
WAKIL KETUA
PENULIS I
PENULI3 II

,. 3 BENDAHARA I
Q 3 BENDAHARA II

dan bcbcrapa pcmbantu monurttt kebutuhan.

Fateal VI.

KJEUANGAN; Kcuangan pcrscrikatan tcrdapat dari:
i. UANG PANGKAL
2. UANG IURAN
3. UANG 30KOHGAN
4. UANG jang didapat da rl usahaS lain Jong sjah dan

tidak mcngikat.

Fataal VII.

TAMBAHAN: a. Hal2 dang tifiak tcrtulis dalam A»D. akon dlmuat dalara A.R.T.
b. ühtuk mcngubah/mcnambah A»D. ini diporlukan 80diklt2nja 2/3

anggauta Jang monjctudjulnja.-

ANQGARAN DA8AR INI DISJAHKAN OLEH 3IDANG ANGGAUTA PADA TANGGAL 12-5-1950.
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a. Pimplnan dan/atau wakil kotua' raomgang pimpinan»bortanggung djawab ataa aoao»

gala floeuatu mongcnai (tcrwudjudnja tjita2)orgattiaati dan raowakilinja kolnar
flon kcaalnni.

b. Panltora.
Ponulis don poribantun-ja raclaraako» tata ueaha orgoniaaai don racnibcntu tato-
ueaha bagiafeS.

e* Bondahara»
n d

BADAH

Kcuangan dan tata usahanja dipcgang olch bcndahara»Bondahara diwadjibkan
mcrabentuk anggarOn beland ja,3ang mana aobolum ditunaikon horos disjahkarr
dahulu olch Sidang Pcngurue.

n. DJika pcrlu,Eapat Anggauta mcrabentuk panitla pongawaa.
b. Panitia inl mongawasi pckordJaBn Pirnplnan don koadaan kouangan,8csudah manu

diumumkan kcpada para anggauta*
c. Panitla inl dlbubarkon aotclah pokcrdjaarmja aclcaal.

PJHAaEHAT;
Pcnaachat dl pllih olch pimpinan dari moroka J on-g bukan anggauta.

Fateal IV.

Üntuk mombolandjai usaha organisasl.makn uang iuran dan uang pangkal akan
dipungut bcrikut:
a. aan g pangkal öitatopkan acbanjak PI. 2.50
b. uaftg iuran dltctapkan scbanjak P1.1.-.
c« uang pangkaX dan iuran. mcnd jadi dak don milik pcrsorikatan.

Fataal 7.

&APAT.
"1.

O 5.

iauai» uj.UBa« .
icdikitnja 2 x sotahun diadakan rapat anggauta,dan dianggap ajah bila
llhadiri 3/3 dari acluruh anggauta*

RapptLuar Biaaa.
o. bila toxnjata kcpcrluannja mcmaksa.
b. atas/dongan kcputusort pcrgurua unum.
o. ataa/dcngan pemintaan dari aodikit-dlkitnja 25 o rang an'ggauta.
Rqpat PcnguruBi
Ëapat diadakan" monurut kcpentlngan dan dianggap ajah bila rapat Ini
dihadiri olch aekurang-kuran'gnja 2/S pongurua dan 8Odikit->dikltnJa
BCkali acbulan dimana diadakan pula Iaporan2 dari komisarie.
Rapat tahunan.
Eopat tahunan Jang Icngkap dihadiri oleh pengarue dan anggauto2 dimana
diadakan laporan>2 pckcrdjaon tahun jong silam olch pcngurae,boecrta
diadakan pcnggantion pcKgurue dan pillhon pcngurus baru.

t ion
nggu.

tidak dilpngeungkan.diundurkpn untuk *aktu aclanfbat-lainbcitnja
kcrauöian oiaoakan,fliang£np eaan.nalaupuni tidak maoo-Lnggu.Eapat 3ang

mihi ajarant teb.pada eub l.dari paeol ini.

Fatsal VI.

USUL.8UABA DAH PUTUSANi
a. Ueul? dari Anggauta harue sudali ditcriraa olch Pimpinan acbulan sebcluta

Itapat on£;£T,utS.
b. Anggauta jan£ tiór.l: hr.diï- cafat circücillcrn axöfli clonsan surat.
c. Dalam pomunguton suara tcrbanjak.
d. Putuean diombil dongan suara tcrbandak.
c. Djika djumlah euara actudju aoimbang dcngnn jang tidak sctudju,malca putu-

san torlctak pada Kctua.

Pataal VII. PJ3JBUBARAN.

PBBUBARAM;
1. Pcmbubaroh pcracrikatan dapat dilangsungkan bila djuralah 2/3 dari aogonnp ang

gauta monghcndaknja.
2. Pcmbubaran pcraorikatan harua ditctapkan dalara Sapat jang dieclongarakan untukinaksud inl*
5. Palara rapat ini harua p*la ditotapkan ha!2 mengenai harta bcnda dtn atauköfeajaan Poraerikatan.



Borikat Buruh bcpartcrncn Pelajaran.
v D J ^L ie n r t a

I c h t i e o r
Har>at Umum Sorlknt Buruh Pop.PclaJargn

1. Dcsclonggarakan di: Gcdung solcolah Taman 8iswa,D;).aaruaa 25 Djakarta.
2. Tanggal:12 Uarct 1950
3. D;jara: 10 pagi-3 slang
4. Anggauta2 3ang chadir:75J{ dari ecluruh djumlah anggauta,tordiri dori:

l, Bagian Porlangkapan (intondanco
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ïo.
11.
12.
13.

5. TamuS:

Kcuangan (Comptabiliteit)

Posuruh (Ordonnans)
Urusan Pcgawal (Personele Sakon.)
Tata-Usaha (Administratie)
3osial(aotfLnlc Zaken)
Oudang Pusat (Hoofdmagazijn)

«asaffïM» ?gï8§?Rfma!pï^)(Bowalccnins cn Kuetverlichtin*)
Kcechatan (Medische dienst'
Dlnas Motor (Qouvt.Motot Dienst)
Pcralatan (Materieel)

5 orang,diantararanja Bapak U.Pardi,Kcpala Dcpartomcn Pcladaran,dan
?^?%9arojp,_dari Public Rclarion Kcmentrian Pcrhubungan,Tonaga dan Po

an umum.
Pcnjclcnggara rapat:Patltya,tcrdiri dari: adr.Hutabarat,Bdr.Alwi dan sdr.B.aii

7. Atjara: 1. Pembuknan,olch sdr. Hatubarat(panitya)
2. Pemcndangaft ,olch sdr.Hutabarat.
3. Sambutan
4. Pomilihan Pcngurus
5. Pengcsahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Pcmilihan Icntjjona/stempel.
7. Portanjaan kcliling.
8. Pcnutup.

S.Hasil pcanilihan Pcngurua:
1. .Kctua: sdr.Huacin
2. ïïk.Kctua:sclr.D.S3arifin

Pcnulls I:aór. Martiojo-a3
4

dari
!!

Uruaan Pcgawai.
Ouaang KnocK Pugat

Penulis II:A.Chalik
5. Bendahari I.N.Pattlasina

Pembantu3(Co

O

w
ii

5. *»
6.
7.
a. »
9. »
10 *
11.?

D3umliara)Ddawatan Pusat dari bag Qedrukton
N.Tdio) » it n jf° Tata-Usaha.

Kcaangan
Tata-Ueaha
Ponerangan Pantai

Mohd.JaHin.Dibae Pcnganglcutan '-' Dinas Pongangkutan
HaasBüi) Ou dan g Pusat " Qudang Pusat
Harun Ganda)" " " " "
Pattinama,Djawatan Pcncrangan Pantai dari,bag.Pcncrangon
auraitro, Dlnas Pcndjagaan Laut dari bag.Pond jagaan Laut
Huani.Djawatan Motor dan Dinas Radio
Norman ,Pondiöikon,Hidrografi,Jcachatan.
A.Diman,3jahbai dar.
Kusni,D3awatan Motor dan Djjurumudi.

1. Pcrhubungan:)
2. Pcncrangan: ) sdr. Hutabarat^
3. Pcrpustakaan:)
4. 30 ei al: ear.Alwi
5. Olah ragaiadr.Mahuhutu dan Djahwir
6. a. Kescnian: sdr.Pattlasina aan sdr.Lawalata

b. " Djawa:"Mustaram
c. « KrontJongrsdr.Doppert dan sdr. Lim

Ddakarta,15 Marct 1950
Sorikat Buruh Dcpartomcn Palejaran

Pcnulisl,

d.t. (Uartojo audjono)



A N CLQ^A H A N R JJiM AH g A N O. O A.
v Fataal 1.

I4AK3PD D/ffT TTTDJUAN;
Pcrsorikaton eonnntiaan ncrcncrhatilcon dm1 n lusffljunnglcnn fcopcntingnnS
gauta chuaracnja 3rtn buruh mnaanja dalam hal raongonoi;

o* Poraotjatan dari djdbatnn pokordj aan, schorsing don IdnS hol Jong dapat
mcruglkan naeib buruh*

b. OeahaS loln jong bortollon dongon porburuhaft.
Fatsal II

ANMAUTA DAN

a* Poralntaan mcndjadl anggauta harue diadjvücan kopada pcngurus dongon
rat jong tclah diec diakan olch pcrscrikntnn,untuk itu,

b. BoFdaearkan ]papcntingan Pcr8orlkatan,Pimlnnn bcrhak monolak sceuati
pcxmlntaan mondjadi anggauta.

c. Anggauta biasa,tcrdiri hari tiapS buruh Dcpartoraon Polajaran janft tolah
montjatatkan diri eobagal anggauta,

d. An66tvuja ponlokong tcrdiri dari morcka jong Êiurabangan uang raoupun bonda

T | o. Anggauta kehormatan.tcrdiifi dari raoroka dang diangkat korona berdjaaa
v * atau djasanja tcrhadap bumh atau pcrscrfkatan.

f. Anggauta luar biasa»tcrdiri dari mcroka dari kolongan luar dan bukan
tcimasuk golongan c. d. dan c dan dibutuhkan adanja olch Organisasi.

KStfADJIBM AHQQAUTA.
A. Ucmbajar I.uang pongkal

II uang iuran.
b. Tunduk pada poraturan organisasi»

HAK ANOQAUTAt
o. anggauta bisasa morapundai hak suara.
b. anggauta lain hanja dipcrkcnankan raoraberikan naeohat.
c. mcmilih dan dipilih.

BEBHKNTIN JA AHOGAIJTAL
Anggauta dianggap bobae dari kcanggautaanja apabila;

o. tolah monjatakan dirinja kcluar dari pcrsorikatan dongafl alasan jang
sjah.

b. mcninggal aunia.
c. olch karcna molanggar A.D./A. H.T. dipctjat dari keanggautaanja,moroka

dalam monghadapi hal domikinn dapat racrabcla diri»
d. anggauta Jang tign bulan bcrturaut tidak racmbajar wang iuran,dipctjat.

Fatsal III.

GURUB DAN KEWADJIBAN:
figürua;

a.tcrdiri dari susruon jang torsobut dalam A. G. fataal V.
b. dalam sidong pcngurue oapat diputuakan untuk ponambahan atau pongurongan

dalam susunan pcngurus Jang ada dan mcngiai lowongan Jang terdjadi.
c. sckali aotahun pongurua diganti baharu menurut lioputuean Rapat Anggaute f
d. anggauta pengurue dapat dipctja dari koan-ggautaannja sebagai pcnguruB.
c. anggai ta pcngurus lama dipilih kcmbali.
J. pcmctjatan ini mcnurut kcputuaare Sidang Pcngurus dan jang dipotjat

dapat mombcla diri.
g. untuk pcnggarttinja,3idang Pcngurue dapat mcmilihnja,dan sclandjutnja

dibcritakan pafla Rapat Jang akan datang.

Koffdliban pcntairue.



A+K O O A H S A H
Fataal I

P A 3 A V

NAUA : sorikat Buruh Dcpartoman Poladaran.aingkatnja 8.B.D.P.
TBIPAT : dl DJAKAHTA
BAKTU : DiMrllEan pada tanggal 4 Doeombor 1949 untulc waktu Jmg tldak dlto-

topkon.
Fataal II.

UAKBÜD DAN TUDJUAfl;
Uakaud dan tujuon poraorikaton ialoh;
l.Mcmpcrd;)uangkan,raclindungl don mcmbola nneid buruh dongen bor-

daaarkan PANTJA8ILA.
S.Monglnajafkan dan monpordalan raea tanggung djawab eobagal ABDI

NBOAEA,UNTUK NEOASA.
S.Mompcrcrat dan mondldlk rasa poreatuan,bail roehani maupun djas-

maniydtantara para onggauta chueusn3a»buruh umuanja.
PateaJJH

U3AHA: a. Ucmaeatkan tcnaga dan pikiran kaam buruh dar! EEPAEPEliEN PF.TA.jjJ
,., ecrta djawntan/dlnaenja.

(v j b. Mcnanain dan mompcrdalam kclnejafan anggauta akan kodudukannja BO-
bagal tcnaga pokcrdja dan acbagai RAKJAT dart HBOABA UKREBKA.

o. licngcmukakan kcpcntlngan 2 para anggauta kopada Dja«atan2 jong b»
talion*

d. Mant jari porhubungan dcngan PcrscrlkatanS lain jong berhaluan aann

Pataca IV

KEANQGAUTAAN; Jong dapat ditcrima mondjadi anggauta ialah sogcnap BUEUH didalam
llngkungan DSPABTSUEN FELAJARAN jong bcluV^idak mcndjadi anggauta
ealah suatu porecrikatan.
Anggauta tcrdiri dart:

a.ANQGAUTA PHïJOKONQ
b. " « BIA3A
C. '-! Ü LUAR BIASA
d. " S KBHOEMATAN

Pataal V.

PBHQURUS; Pertgurus tordiri atas : soorang KBTITA
" WAKIL KETUA
ï PBNULla I
3 PSTULI3 II
? BBNDAHARA I
? BKNDAUARA II

don bobcropa panbantu mcmurttt kebutuhan.
-s

Pateal VI.

KEUANOAN; Kcuangan porsorlkatan tcrdapat darl:
t. UANO PANCKAL
2. UANG IÜRAN
3. UANO 30KONGAN
4. UANO Jong didapat da rl uaaha2 laln jong sjah don

tidak racngikat.

Fataal VII.

TAMBAHAN: a. Hol2 jong tiAak tcrtulls dalara A.D. akan dimuat dalara A.R.T.
b. Dntuk mongubaVraonambah A,D. ini diporlukon acdikit2n3a 2/3

anggauta dong monjctudjuinja.-

O

ANQQARAN DASAR INI DISJAMAN OLKH SIBANO ANGOAUTA PADA TANGGAL 12-5-1950.



AJI 3 Q A R A N RJTfM A H T A N g. Q A.
Fataal l,

MAK3ÜD DATT TUpJUAttt
Pcraorlkatan eonantiaaa mcmncrhatilcan da-T n -njsrtljuangican JropcntinganS
gauta chuausnda don buruh umumnja dcilara hal mongonat;

o» Poraotjatnn darl djabatan pokord j aan, schorsing don Idn3 hal jong dapat
moruglkan nasib buruh.

b. UeahaS loln jong bortolian dongon porburuhatf.
Fatsal II

ANQOAUTA DAN KBHADJIBAWNJA;
llatJnn attgganta.
a* Poxmlntaon mcndjadl anggauta harue diodjvücan kopada pongurue dongan eu-

rat Jong tclah diecdlakan oloh porscrlkatan,untuk Itu»
b. Bordaearkan jKJpcntingnn Pcr8orikatan,Piminon bcrhok monolok aoeuatt

pcrmlntaon mendjadl anggauta*
e* Anggauta biasd,tcrdiri hart tlap2 buruh Dcpartcmcm Polajaran Jantf tolah

montjatatkan dirl sobagai anggauta*
d. Anggauta ponjokong tordiri dari moroka Jong eumbangan uong moupun bonda/ jan g UOOE mongikat»

l o* Anggauta kchormatan.tcrdlri darl mcroka dang diangkat karona bordjasa
atau djasanja tcrhadap buruh atau perecrlkatan.

f. Anggauta luar biasa,tcrdiri dari moroka dari kolongon luar dan bukan
toimaauk golongan c. d. don o dan dibutuhkan adonja oloh Organieasi.

A T
A. Mcmbajar I.uong pangkol

II uang iuran.
b. Tunduk pada pcraturan organisaai.

H/K AWQÓAUTAt
n, anggauta bisasa mompunjai hak suara*
b. anggoutn lain hanja diporkcnankan morabcrikon naechat.
c. mcmilih dan dipilih.

BEKfflljTIN JA
Anggauta dianggap bcbae ëari koanggautaanja opabila;

a. tolah monjatakan dirinja koluar dari porsorikatnn dcngan alasan jang
sjah.

b. monlnggal dunia.
c. oloh karcna molanggar A.D./A. B.T. dipotjat dari koanggautaanja, moroka

dalam mongha^api hal domikian dapat morabola diri»
d. anggauta dang tiga bulan bcrturaut tidak membadar wang iuran, dipctdat.

Fataal III.

qURUS DAW KBMADJXBAN:
Jngurua;

a,tordiri dari eusuan dang torsobut dalam A.Q.fataal V.
b. dalam sidang pcngurus dapat diputuskan untuk ponambahon atau pongurongon

dalom auBunan pcngurus dang ada dan racngisi loworagan dang torddadi.
c. ackall aetahün pcngurua diganti baharu mcnurut Jtcputuenn Rapat Anggautn >
d. anggauta pengurue dapat dipctja dari keareggautaannda sebagai pcngurus.
e. anggai ta pcngurus lama dipilih kcmbali.
d. pcmctdatan ini monurut kcputuaan Bidang Pcngurua dan dang dipotdat

dapat raombcla diri.
g. untuk penggarïtinda»8idang Pengurue dapat raerailihnda,dan selanddutnda

diborltakan pada Rapat danf akan datang.

KewdJibqn Penaurug.



«IX*
KSMDJIBAH

o* Pirapinan dan/atau wakil kotun raoragong pirapinan^bortonggung djawab atoe BO
JBoeuntu mcngcnai (torwudjudnja tjlta2)organiaati don mowakilinja kolnar
&ooaloDU

»anlb. Pc
Pconulla dan pembanturaja mclaraekarr tata uaaha organlaoai dan raombititu tata-
ueaha bagioh2*

o* Bondahora.
Kouangan dan tata uaahanja dipogang olch bcndahara.Bondahara dlwadjibkon
mcrabentuk anggarön belandja,Jang fflana aobolum dltunaikan harus diajahkan
dahulu olch Sldong Pcngurue.

BADAW
a. DJika pcrlu,Rapat Anggauta mcrabentuk panitia pcngawas.
b. Panitia ini mongawaei pckordjaHn Plmpinon don koada&n kcuangan,Bceudah mana

diumumkon kcpada para anggauta.
c. Panitia ini dibubarkan sotclah pokordja&nnja acloaai.

PJWA8EHAT;
Pcnaschat di pilih olch pimpinan dari morcko jarrg bukon anggauta.

Fatsal IV.

tuk mombolandjal uaaha organiaasifmaka uang Iuran dan uang pangkal akati
dipungut borlkut:
a. uang pan-gkal ditatapkan acbanjak Fl.2.60
b. uon'g iuran dltotapkan acbanjak F1.1.-.
c. uang pangkal dan iuran mond jadl dak dan railik pcraorikatan.

Fataal V.

fiAPAT.
1. Rapat biasa.

Scdikitnjn 2 x sotahun diadakan rapat anggauta»dan dianggap ajah blla
dihadiri 3/3 dari eoluruh anggauta.

2. Rapat Luar Biaeo»
a. blla tornjjata keperluannja mcmokaa.
b. atac/dcngan keputuaan pcrgurua unum.
o. atae/dcngan pemlntaan dari aodikit-dlkitnja 25 orang anggauta.

3. Raoat Penguruai
Rapat diadakan mcnurut kopcntlngan dan dianggop ajoh bila rapat ini
dihadiri olch eekurang-kuran'gnja 2/3 pcngurue dan acdiklt-dikitnja
ackall acbulan dimana diadakan pula laporanS dari kcuniearia.

4. Rapat tahunan.
Rapat tahunan jang Icngkap dihaöiri olch pengurus dan anggautaS dimana

C diadakan laporan>2 pckordjaan tahun 3«ng ailam oleh pcngurue»boacrta
} diadakan pcnggantion pcBgurue dan pllihan pcngurua baru.

5. Rapat jana tidak dilpngaungkan.diundurkan vin tuk waktu sclairibat-lambntnja„xK.y„_*., « r"? •HjJuölan ciadnkan.diongerg? r5^ --*- - Jrr*^- -*_• Kcinuöian diadnlcan.dTangerq? 83ah,walaupuw tidak mcioo-
nuhi ajarant tsb.pada eub l.dari pasol Ini.

Pataal VI.

U3UL.8UAEA DAN PUTUSAN;
a. JjBUlg dari Anggauta harue suöah ditcrlnn olch Pimpinan ecbulan ecbclum

Eapat anrrr.uta.
t. Anggnutn jant" tifirf- Via^ii- ër,tat tirrfcill-fn a±ch;'ït clcnsan surat.
c. Dalnm pcmungutan suara tcrbanjak.
d. putuean dlambil dongan auara tcrbanjak.
c. Djlka djumlah auara eotudju aoimbang dongan jong tidak ectudju^inaloa putu-

aan tcrïctok pnda Kctua.

Pataal VII. PEMBÜBARAN^

PBBUBARAH;
1. Pembubarah pcracrikotan dapat dilangsungkan bila djumlah 2/3 dari aogonao anc

gauta monghondaknja. * B

harue aitotaPkan <3alara Rapat Jang disolongarakon untuk
3* ?2ti?ï«r.SlpSi-lnki6aïlu5 P*10 ditotapkan ha!2 mengcnoi horta bonda dm atouK.oiLajiKm foracnicaian.



Sortlcat Buruh Dopartcraon Poladaran.
L d a k .t r t n

I c h t i e a r
Rgpqt Umum BorUcat Buruh Dop.PclaJarnn

1. Dosolcnggarakan di: Gcdung sokolah Taraan Siewa.Dj.Qarudn 25 Djakarta.
2. Tonggnl:12 Uarct 1960
3. Djora: 10 pagi-5 slang
4. AnggautaS dang chadir:75jC dari eoluruh djuolah anggauta,toröiri dorl:

!• Baglan Porlangkapan (intondanco)
2. Kouangan (Comptabiliteit)
3. Tik(Tik :ori j)
4. Fosuruh (Ordonnans)
5. Urusan Pcgawai (poraonolo laken.)
6. Tata-Uaaho (Administratie)
7. 3osial(3ortLnlc Zaken)
8. Qudang Pusat (Hoofdraagazijn)

KustverUchtlng)

f

11.
IS.
13.
Tamu2:

Kcschatan (Medische dienst'
Dinas Meter (Gouvt.Motofr Dienst)
Pcralntan (Materieel)

6 orang.diantararanja BapaJc M.Pardi,Kcpala Dopartomon Poladaran»dan
Sdr.Sarodö dari Public Rolarion Komontrian perhubungan,Tonaga dan Po

6. Pendelenggara rapat:Patitya,tcrdiri dari: adr.Hutabarat.edr.Alwi don sdr.B.BJi

7. Atdara: 1. Porabukaan,oleh sdr. Hatubarat(panitya)
2. Peraondangafl ,olch adr.Hutabarat.
3. Sombutan
4. Pcrailihan Pcngurus
5. Pcngcsahan Anggaran Dasar dan Anggaran Ruraah Tangga.
6. Pomilihan Icntdana/stcrapcl.
7. Pcrtandaan kcliling.
8. Pcnutup.

S.Hasil pomilihan Pengurus:
1. Xctua: edr.Huaein dari
2. Wk.Kctua:s<3r.D.Sdarifin |J
3. Pcnulis I:sdr. Martiodo-3
4. Ponulis II:A.Chalik *
5. Bondahari I.K.Pattiasina '.'

Urusan Pcgnwai.
Ouflang BJCDCK Pugat

5. *

0 6. S
7. H
8. !|
9. "
10 'l
11.1?

9.Penibon'tukQn

M Kcuangan
!! Tata-Usaha
'4 Pcnerangan Pantai

Gedruktcn
Tata-Usaha.
Dinas Pongangkutrin
Oudang Pusat

K u

D , , ,.ra)DJawatan Pueat dari bag) " ff n .te
Mohd.Jasin.Dibae Pcngangkutan '-'
Hassnn) (Judang Pusat "
Harun Oanda)" " '-'
Pattinama,üdawatan Poncrangan Pantai öari,bag.Poncrangan Pamfei
3umitro,Dlnas Pondjagaon Laut dari bag.Pondjagaan Laut
Huani,DJaviatan Motor dan Dinas Radio
Horman>Pondiaik£n,Hidrografi,Jo8Ohatan.
A.Diraan,33ahbai dar.
Kusni,Ddav/atan Motor dan Djururaadi.

1. Porhubungan:
2. Pcnerangan: ) sdr. Hutabaratv
3. Pcrpustakaan:)
4. So&lal:»..........«•?dr.Alwi
5. Olah raga:adr.Mahuhutu dan Ddahwir
6. a, Kescnian: adr.Pattiaeina aan adr.Lawnlata

b. " Ddawat^ustaram
c. ',' Kront3ong:sdr.Doppert dan sdr. Llm

D3akarta,15 Marot 1950
Sorikat Buruh Dopartemon Palejaran

' Pcnuliei,

d.t. (Martojo sudjono)



I .D. .NO. H4.

Onderwerp: Abdoel Pattah. OP KAART

ACD/ *t

DAT: Vr

PAR:

11 APR. 1950

7 April 1950.

Ten vervolge op dezerzijds schrijven ïïo. I .D. 144,
d.d. 23 Februari 1950, wordt medegedeeld, dat de daarin ëe-
noemde Pattah, Abdoel, cm 29 Maart 1950, als scheepsbedien-
de per m-s- (vrachtschip; "Kota-Inten", van Rotterdata naar
Batavia is vertrokken.

Naar werd vernomen zou het in de bedoeling liggen
hem niet meer opnietiw te laten aanmojasteren.

Aan: B.7.D,

k ^ i'!v '/
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G E H E I M v

Verbinding: No.12
Dcrss. 13/672̂
Onderwerp: Actie onder Indonesische schepelingen
Datum ontvangst bericht: 27 Maart 1950
Betrouwbaariieia berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
levens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:-—
Ondernomen actie:

3 April

OP KAART

DAT; f/

B.O.S. van 7 Maart 1950
No.00640 H.v.Jö.Z.

Naar aanleiding van nevensvermeld schrijven wordt
medegedeeld, dat van een betrouwbare Indonesiör werd ver-
nomen, dat ABDOSJ^FAÏ£AH te Kotterdam verblijf hield en
wericaaam wâ MW*̂ 3e*TEWÏlff'voor het Indonesische personeel
der "Eotterctamse Lloyd". In zijn vrije tijd kwam hij weieens

Ben Haag, alwaar hij dan bezocht:
Baden Pand j i HOTOAIiIPOETBO, geboren 3 Haars 1903 te

'Madura, wonende übrachtstraat Bo.223, eigenaar van het in
dit perceel gevestigde restaurant; "Waronfi Madura",

Genoemde NG^ADIPOETH© is voorziiier van de "Perkum-
pulan Islam", doch sinds maanden wegens een ernstige ziekte
bedlegerig.

Ten huize van HOERALI. die woonachtig is aan de Obreèht-
straat ïïo«263 te 's-Gravenhage» kwam ABDOEL FATÏAH nimmer»
Wel beaocht hij enige malen het clubhuis van de "Perhim-
punan Indonesia" aan de Pultonstraat 13 te 's-Gravenhage,
alwaar hij contact met "P.I."-leden heeft opgenomen.

Te Rotterdam heeft hij getracht onder het Indonesisch
personeel van de "Rotterdamse Lloyd*1 propaganda te maken
vopr de "Persatuan Buruh Pelajan Kapal", doch dit is hem
niet mogen gelukken.

Op Woensdag 29 Maart 1950 jjuJaij door JjiJRotterdamse
oyd met net mTs. ""EÖta Inten"lT°~naar Indonesië tejĝ ẑon-



VBRIHOUWELIJE:.

.jnf— -

77 Ï8MRT1950

Verbinding: Ho.l2 16 Maart 1950.
Loss.15/672-

Onderwerp: Actie onder Indonesische schepelingen

Datum ontvangst bericht: 10 Maart 1950

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:—-

Ondernomen actie:

Hierbij wordt toegezonden afschrift van een adverten-
tie, voorkomende in het te DJakarta verschenen dagblad
"Merdeka" van 7 Februari 1950. De advertentie luidt als
volgt:

"Sumbangan Untuk Pahlawan"
"Atas ÏÏsaha Sdr Unwar dan Hasanpospa (Kerani S.M.H.)
"Tdj.Priok. B.P.M, telah menerima dari Hoofdmandoer
"Kapal Oranje sdr Hapidjaspari, serta anak buahnja -
"wang,,'bès'a3? f>-750. —.
"Badan Penghubung Masjarakat.

ïdj.Priok".
X

/De Nederlandse vertaling luidt verkort ais volgt:
"Dankbetuiging aan de Voorvechters".
["Het bestuur'van de Vereniging Badan Penghubung
"Masjarakat (Eenheidsvakcentrale afdeling jMĵ pri ok)
"betuigt dank aan.de Hoofdmtndoer Hapi'djaspar£ en het
["personeel van het m.s. "Ora^e" voorde ontvangst van
" een bedrag groot f.750.—!

| Dezerzijds werd van een betrouwbare Indonesiëf verno-
I man, dat het Indonesische personeeyl van het m.s. "Willem
l Ruya" eveneens een bedrag van f.24*.bO aan bovengenoemde
• .vereniging heeft geschonken, (eind^)



MINISTERIE VAH
BIWNSRLANDSB ZAK3JJ

Ho.; c.81584
Bijl*; Gene
C.XI. TAo4.
Betr,: fi.Pa.Tuera

ge, 5 Juni 1950

cJ
,̂.—.111 «•+•-

Met versiijzing; naar het rapport van Uw Inlichtingen-
dienst van 8 Maart ^*K, no.13/672, moge 'ik U verzoeken wel
te willen doen nagaap of de, te Uwent wonende Bia^elbert PM-
lipbert TÏÏgSJU «rat .betreft sijn S,V.C.-actie, regelmatig in
contact ëtaat met Liibgr^us Ificolaag . de G|K)QTt wonend© te Am-
sterdam, die evenals Tiiera behoort tot de,''Algemene Mederland-
se Bond van Hotelpersoneel (A,M»B.H*),

Voor een *• kan het aijn - spoedige afdoening dezer aan-
gelegenheid boud ik mij gaarne aanbevolen.

' H103? HOOF O TAN DS
r . lamens deae,

Aan de. Heer
Hoofdcommissaris van Politie»
t©
'3-G R A Y.f l H H A G E.

Jhr



MIKIÖ135BÏE VAK
BINNÏHLAKD3E

Ho*: B. 80940
Bijl. : rlar
VIII. TZ.5. \

Betr.ï Aotie onder Indona-
siitohe «chepelingen

nhage, ? Maart 1980

g S H g I M*

Hierbij doe tk ü toekoaen een rapport over de te
(Madoera) bestaande Bond van 3oheep« bedienden, vergezeld van
de Statuten en het Huishouden Jk-reglement van deze bond.

Als waarnemend (of vlce) voorzitter la Nederland treedt
°P Abd.gATYAH. Obrechtatraat £23 te Uwen t, die belaat is net
de propaga&Sa on de in Bedarland vttrtoeveóde Indonesische
echeepsbndlenden al» lid te werven,

Betreffende evengenoande Abd.Fattah (wiens foto mede

blijf IA Nederland eet meerdere andere Indonesliohe sobepe-
llngen wonende te *a-Gravenhage, ten huize vaa de leider van
de "Perfcumpulan Islam», Koor All, wonende Obreohtetraat &£>.

Verder Is gebleken, dat Abdoel fattah op 15-7*1949 t»
Bataria voor bet eerst aumsterde ala sohee|>sbediende op da
s o nep» n van de Botterdamse Lloyd en als zodanig werd geplaatst
op het BUS. «Wille» B«qr9n* Nadat hij gedurende een uit» en
thulerels op de "WlUe» Fuys" haft gevaren, aionsterde hij op
21 .9-1043 te Batavia af.

Op 12-11-194» moneterde hij te Batavia voor da tweede
naai aan ea werd toen ala seheepsbedlende twwarkgesteld op
het K*0. "Slbajak" dat ultimo Deoeaber 1949 te Potterdaia ia
aangekoeaen.

Ha aaakonsit van de «sihajak** te Potterdaa verzoeht de
«aaAur dar Indonesieehe «oheepsbedlenden aan da betrokken af*
dellngschef - Chef Civiele Dienst afd. Indoneslsohe «ohepe-
lingen * OB AMoal fattah over te plaatsen op aan vraohtaehlp,
daar hij zich gedurende de reis van da "Slbajak* had doen ken-
nen ala iemand, dia oader de sohaepa bed lenden propaganda voar-
da cm zloh ta organlaeren ia een vakverealging.

N .a .v. dit verzoek werd Abdoel Fattah bij het vertrek
van da "Slfeajak* naar Batavia niet herplaatst op dit echlp,
doch la hij ia afwachting van zijn plaat nlng op een vraoht-
«ohlp aoh te rga bieren*

Gedurende zij^ verblijf h.t.l. vervoegde hij zich enkele
malen hij de Chef civiele Dienst afd. Indonesische schepelin-
gen •& deelde hij hem »edet dat hij vooraemans was een vereni-
ging van Indonesische schepelingen op ta richten,

Ik moge 0 verzoeken vaat ta doen stellen welke activi-
teit van Abdoel Fattah onder da soheap» bedienden ontwikkelt,
terwijl Ik al j aede houd aanbevolen voor nadere bijzonderheden
over Hoor All en do neheeps bedienden, die bij hè» plegea ta
vertoeven*

HST HOOFD TAM DB DIEKST
Namens deae,

Aan da Heer
Hoofd ocoiml BS aria van Politie,
ta
11

. G. Cïobbendam



FOTi

BÜRUH ESIAJAK

Jang diterim awndjdi anggauta jalah aeraua buruh pélajan kapal panain-
taan raondjadi anggeuta dapat dilakukan dangan laaan maupun dangan
tuilaan»

• ga, t a al» a T
Jang diteriras mandjadï anggauta kahormatan Jalah bekaa buruh pa la Jan
kapal jang" talah berdjaaa kepada

* 5»
ï>9mberhei#ian aabagai anggautai

dapat üiperhentilutn oltó j^enguruB liairaa kareriat
a, atas permintaannjR asndirl*
b. ma i i -ig gal dunia*
o. melnnggar Anggaran Da s ar dan Anggaran Tetangga petrkumpulant
d* mer.t jemarlcan natas perlumpulan dan para BjjgSnutpnJa.
e. tldaJc meaenuhl ku^adjibannja tontang kauangan

Pamet jatan dllakukan aetelah diberi p«ringatan tiga kalt*

i?ataal.4.
Pengurus paling eedikit tardirl darl 9 anggauta*
Bjika ada anggauta peng^urua Jang berhenti»maka pengurue baro»
gantlnj-x.Pingurua diplih oleh anggauta leng kap.

Yataal. 51
Pengurua harlan memperbatikan plapiaa parkumpulan a«hari-barl dan
bertanggung djawab terhadab pengurua leng kap*
Pftngurua harian tardiri dari» Ketua ( a t au v»akil kotu») ,peauli» dan
bendah^ra aerta

fataal fl>
harian barkumpul balanana dipandang per lut aken t e tap i

aedikit t lap- 1 lap bulan aatu kalt, untuk nemblt J arakan djalannja fff*
kumpulan»
Ra pa t pengurua lengap d iadakanb llaaana pangurua har la n a»iaandang
akan tetapi palinr aedikit 6 kal i aatti tahoen.Soama ptttuaan diaid»ila
dengan euara Jang tebanjak.Bilaaana anggauta tidak mengeluarkan
maka ketualah jang meimitualcan*
Hapat anggauta diadakan paling aedikit t ia p tiap tabu n fü n tuk
tanggung djwabkan kapada para anggauta t en tang djalannja
Rapat tahunan membitjarakani
a. Verelag tahunan
b» Iporan keuangan
o. menerlim dan membit J arakan uaul z dari para anggauta»

Fataal 7 ,
Dalaa rapat pengurua langkap tiap tiap pengurua (paadaantu)
djurnlah auara dari bagiannja loMing aaaiag* •
3ad.angk&n dumL'ih au-, ra ditetapkan aebagai berikuti
l aampai 50 anggauta ĵ onuumx behmk (berbajt) 1 «uara*
51 sampai 100 angg&uta be(r)hak a auara,bagitu aetaruanja akan tatapi
paling banjak suara

_ .
He.k dan kawaöjan para anggautai'
T&ip-tiap anggauta berhak untuk memberi partiffl^arvgan (adviaa) kapada
pangurus dan mamerikea tantang tiaiknja djalaimja p«rkumpulanv
Silam&aa auara ang?-KU.t^ menget.ihui kepintjangan d i da lam p«rkuinpulant

anggauta itu dnngan lakaa msmberi tahttkan hal ini kapada

dj iban»
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a«SendJungdjung tinggi nam p«rkumpulaü.
bjfeabantu mentjapai makaud dan fcudjuart.
O» IV funduk dan «gngadakan sagala putup in ra

J?
Keuangaa t

n perkumpulan ini t er dei» t (lari uang iuran f. 0,50 tiap t ia,
bulafi uang pangkal f.Ö»- tiap tiap a^js.utg, dan pen,;,iaailan. lain 2
uaqgiuran ditarik tiap Hap bulan dan ua?v; pangkal difcarik pad«
nft«uk mendjadi anggauta.
Aj^8rSttuts3 jang/(*fcid?*k memsnuhi uang iur^n^ija j9ela,nr;.
per inga t an dan •» bilaraans» misih lalai»;:;er?k.-i ditjor?' . nasra?.nja dari
daffear

J^tsal 10.
Anggar&n tetan^ga { t3.na~giaTTnr "dap.% t "irobah oi'on pvï t^asa ra .-o. t
ta lea^kap dengan euar jang tsrbanjak.

J'ataal II,.
Bllama.n& p«rkurnpulan ini bubar^maJca hak dan mili'c psrkuapulan ini akan

un£uk keperluan a«al (Sociale

Jfeteal
Pada sesustu hal. bilamna anggaran tatangga in i n tid-ik bisa

TB-ika ponguruslr^h Jang eJcan memitiiakan dan akan di.pertaag»ung dja*abkan
kepada rapat aaggauta lengkap jan^ aJcan diadakan»

28 i januari 195U0
a/n.JPefgur*a Peraatuan Buruh Pelaj-ui Jiapal

Ketuai Peauliaï
I.Darnsokusumo. >.Io«atafa0

pengurus .Jaag diad&kan pada tglt 2 : Djauuari 1950 di Karaal"ï

I I,3arawJtu»tuao
« ,-JI -^Abdoelfafetah d/ ''a, Obrechtatraat 2^3 s '^ravanh.jge Holl^nfi,

ï . Moestafa
XI Saningra»

Medanan

fertirain 4an.
H,'?kaan ,dan akü.n ditaabah lag i.



AHOG/RAH DAS AR DAR 1 1

PSRSATOAM BtJHUH P'.JLAJAN KAPAL (P.B.P»K.)

d/&. 8dr. MOSTAPA

ÏIA.13ÜRA

Fataal» l

JPerkurapulan Inl dib*iri öama ÏBRSATUA3 BUHUH FSLAJAH
P»3,P.K* bertempat di Kamal Baduta Han didirllcan untuk waktu

tidak ditemtukan

' • • , fataal. 2 ' •

daa tudjuan perkumpulan
a. IfeiipeTaatukan dan fflertpererafckan peraaudaraari BL7;UJH PiSLAJA i
b» jïeioguaaJiakan perbaikati n&aib dan dradjad para buruh Pelajan Kapal»
e» Peiididlkaö ttnggiittta untuk ment japai budi pekerti Jang
d* Keadilan aostal dengaa tidak mamandatig

DJalan untiik m«ntjapai «akaudi
*» Maqgadaiah hubungan dengaii Direksi 2 Maatotvai Kapal d i Amsterdam.
li> itrdja b»r»aiB4 dtngan parkuBB^ulan burub lain-Xa,tnnja»
0<» Matig adakan per teiauan xyitxilc bertukar fiktran»
d, Menjclenggarakan psnerartgaa dan pendidtkan eeetiai

e. tJealia iain-laiitn^a Jang sjafc dan perlu,

Fatsal* 4

Anggauta tardiri darit anggauta biaea
anggauta k«bortaatan
ttnggaiita penderma

ïataai. 3.

Penerlma&n aoggautai
a. Jang diterlraa mandjadi anggauta blasa aemuwa buruh pelajati kapal,
b. Anggauta kehonoatan dan anggauta perderma dltetapkan oleh pengurue.

Sutuxtan penguruai . *
a» Penguru» terdiri darlt Kétua-t«akil katua, p e nul ia X» Penulis IIf

Beadahara I dan IIfse -ta-P^iiftiantu-pöJflbantü^ciuö jahkan oleh ra pat '
- • ' ' " ' - • • • - " '. . , . . . .
D«wan pimpiuan manpunjai penaeehat juridia.
b, D,?» diplllb. untuk Batu tahun dan da pa t dipllih lag i,
ö» Pengu^u» harian ditetapkan. ̂ ölah rap&i pengurus . ler»gkap«

darii .

a* Uang iuran dan uang pang ka l darl anggauta*
b. Uang deïoa dan. pan^kaaiian Ialn2 jang a^ah dan t i dak menikat.

Fataal» 8 .

bal Jang tldak raasuk dalam A»D« inl akan ditetspkan
oleh plmplnan dan dlpeTtenggugdjawabkan dslarn rapat anggauta lengkap»
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fataal* «

Pembübatani r~0öi a«£<*auta' ^tr^ïr^^u^^^^-^ •--.
' ' " a/n. Peraatuan Buruh Felajan Ka^l.

r e nul is I

•«.g» Mus taf a

Ketua I



VAN
BINNSKLAHDSS

N o.: B .80640
BUI* t vijf
VIII. TZ.4.
Betr.: Actie onder ladone-

schepelingen

*fl-Gravenhage, 7 Maart 1950

G E H E I M

Aoe ilc U ter kennlsnaffiing toekomen oopie ra*
al Ja geheia »<^irl JT^Q »et bijlagen aaa Uw Ambtgenoot te
's-Gravenhage van heden, no.80640,

Ter befcortiag moge naar d@ inhoud daarvan Terweaea
worden.

HST HOOÏD TAH 131
deae,

J. G. Crabb^?.dam

Aaa de Heer
Hoofdooaaiissaris van Politie,
te



AMOA2AM

J1SK3ATÜA-B BUHUH P8IAJAH

Jang dlteriraa m«acijdi anggauta jalah aemua buruh pelajan kapal perain-
taan mond j ad i angge,uta dapat dilakukan dengan laaan maupun dengan
tul laan»

?& te-al» .2*
Jang d i t* virus mand j ad i anggauia Iwhormatan jalah bekaa tmmh p» la Jan
ka pa l ja:i£ t el ah bardjasa kepada parlcumpulan.

. J'ataal» ?•
seb-igai anggautai

dapat déuerhentikan »!•!* P«ngurtt« hairan kar «na t
a, atae perraintaannja aendiri» »
b. BJB J. -.g^al dunia»
c* mel««- ..ggar Aoggaran Da. s ar dan AUggaran Tttangga p«rkonpulan»
d, me .tjemarkan nama perkutnpulan dan part- »jggout*.nja.
e. tidak memenuhi kuw.idj ibaanja t«ntang k«uangan

Peraetjatan dilakukan aetelah diberi p«rlngatan liga kal i,

Fa t aal «4. * .
Pengurus paling aedlkit terdiri d»rl 9 anggauta.
Djika ada anggauta peng^urua Jaag b«rlieatifmaka pei^urua ha ruft mint|azi
gantin.ja.PBngurus diplih oleh ar^gvuta longlnp. {

fat a al» 51
Pengurus harian memperbatikan pim^a p«rk»apulan aeh*ri-harl
bertanggung djawab terhadab
Peogurus harian tardiri dartt Ketua ( atau wak i l ka t ua), p* nul i» Aan

a aerta

Fataal 6»
harian berkumpul balana» dipandang perlu««ken t«tapl

tiap-tiap hulan aatu kal i» u n tuk «mbitjarakan djalanoja
kunpulan* ' .
Kapat pengurua lengap diadakanbilaaana p«ngurua har ia a mettand*Qg
akaa t?ta i palin? sedikit 6 kal i aatu tahoen.Semua potuaan di*ï*)ii*>
dengan auara jang tebanjak.Bilamana anggauta t i da k a» ng e laar kan
maka ketual&h jang meinutuakan,
Hapat anggauta tiiadaka n paling aedikit tiap tiap tabu n, u a tuk
tanggung djvabkan kapada para anggauta tenfcang d ja la mi }a perkumpulan*
Rapat tahunan meiiüjit jarakanï
a. Verslag fcahunar: . . .
b. Iporan keuangan
o. moiiertrnp dan :iembitjarakan UBU! ü da r i para anggauta»

?at aal 7» . ; • , .
Dalaa rapat pengurua langkap tiap tiap pengurua (patabantu) me^awak
dju^lah suara. dar i bagiannja «aaing nasing» • .
Se'aogkan dumlah au- r:, ditetapkan sebagai berikuti
l sarnpai 50 nrtggauta jbonotnix. beha k (b er halt) l auara*
51 sampai 100 an^^^uta be(r)hak '2 auara,begitu eeteruanja akan té|a>$4
p&ling ba n jak eu&ra ( ? ) . . - ,

ga taal. JU
ïtik dun köwadj&n para anggaut^t'
Ta i p. t ia p anggauta berhak untuk mamberi pertim^angan ( advies) kepad%
peogurus dan rnemariksa. tentang baiknja dïalanikja p«rkumpuiaaf
15 i X ?.. mis. n a auar,-» arw;!-;tvu.t** metigetahui kepintjangan dtidaiam p«rkuinpulaqt
. ï a d j i b l < t ' n anggauta . i tu dengan lekaa memberi tahulcan hal int
p? ^ fU i ' ua o " • .

'i1--, i . -tio,;' a ' iggautn berka^adj ibani



T3TA3ÖCA

lUHendjungdjung tinggi nama parkumpulau.
b.JIembmntu aentjapai makaud dan tud jus n.
O» XV Tunduk dan «angadakan aegala putus m ra at o

gataal, 9» '
Keuangan t '

Kauangan p^rkurapulan ini terdepst dari uii ig iursn f. 0,50 tiap tjLap
bulan tMii^E pangkal f,S»- tlap tlap ar^^suta dan.peaj.-iasilaa lain 2

dit ar i Je Hap tiap bulan dan uang paa^kal dttsarik pa da wak t u

AnggautaS jang/*tldAk memnnuhi yang iuran.ija jsslfir,-:.;. t'i^a bulan tmendapat
peringatan 4an « öllaraan» rnislh ialai»m9rekn d i t jo re t nam^nja

fataal 10,
( tana^ga) Inl ïapa t 'irobah oio1-} putaaan ta Jö,t anggau-

ia lengkap dangan iuar jang

U..
porkumpulan Inl bubaivmaka bak dan mllik psrlcurapulan ini akan

p«rgunakan un^uk ke^perluan amal (Sociale doels i nderu)

Pftda 839uata hal b i lama na anggarftn iataogga inin t id^k bisa merasnuhi
m^ka pengurualfth jang aka?i «emtluekan dan akan dipertanggung djawabkan
Jc«'pada rapat anggauta langkap jang akan diadeikan»

. 22 D Januari
a/n.PersjurAB Peraatuan Buruh Pels jan Kapal

Ketuai ?enuli8i
I.Darmokueumo. . Moaatafao

ÏUpafc p«ngurus jaag diadakan pada tgl» 2 Djaauari 1950 dl .KaaaVt'

I I.Daraokuauao
JEI -fAbdoelfattah d/a» Ob re oh t* t raat 2^3 s 'ilravanhig»

Panulla £ , fioeatafa
ld. II Sa n ing ra»

Kartiain *»n. . "
H-Skaan ,dan akan ditambah lagi.
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AWW/RAF -J)A3AR DAEIl

PWISATÜAM BlttUH P3LAJA.N KAPAL (

d/a» adr. MU3TAFA - KSDJA^Aif -

MAflJRA ISDOHS$.|A»

7ataal, l

Perkumpulan Ini diberi aaraa PKRSATUAN HU HU H P3l>AJ/JSf KA?AL,
P.3,P.JU barteapat di Kamal Madura dan d.ldirlkan untuk i*aktu

Jang tidak ditsmtukan

Patsal, Ê

daa tudjuan perkunipuïan itiii
a» Menperaatukan dan menperefatkan persaudaJpaari B'Ur :JüH P^LAJA j
b» Mer^uaahjïkart psrbaikan naaib dan dr ad j ad para buruh relajan Kapal*
o o Pendidikan anggauta untuk raantjapai buda peksrti J u os? tiog^i,
d, Keadilan eosial dengaa tidak memandang bangap,

S&tsal. 3

untuk m'!»nt Japai maksud*
a» Mengadakan hubungan dengan Direkai 2 Maakapal Kayal d i /vmsterdam,
b» Berd ja beraam* dengan parkumpulan buruh lain-lainnja»
o» Mengadakan pertemuan ujntuk bortukar fikiran.
d, Menjelenggarakan panarangfca dan pendidikan sasuai dangnn az&atud»

«« U a aha lain-lainnja Jang gj^h dan perlu,,

FataaX» 4 ,

Kaanggautaani
Anggauta lardiri d&rit «.nggaatA biaaa .

a n« j; au t a köhormatan
anggaüta penderma

Ja t B al, 8.
* ,

Penarimaan anggaut*»
a. Jang diteriae. mcndjadi anggauta biaaa eamuwa buruh pelajan ka pa l,
b« Anggauta kenariaatan dan anggauta perderma di te tapkan oleh pangurua.

k ' ' • ' .

6 . : • ' . - ' • • ' ' - , • • ,

• ' . - ' *
a» Penguruik turdlrt darii Ket«afi»akil ketua» Pe nul ia I, Pe nul is II,

BendahftWi. I ilfcn II»B8/t&-P«ntoantu*p«mbantutdu0Jahkan ol«h rapat '
anggauta « - ' ' -v' " • • • ' ' •

pi»pio»n manpunjai pdnavéhat juridia.
D. P. dipillh untuk aatu tahun dan dapat dipilih lagi.

Jiayian diteteapkan. olah rapafe pangui^is . leng kap*. :

fataal * t ' ' .

Keunangan terdapat-darit

a. Dang iuran dan uang pangk&l dari
b. Uang dtttm dan pea^kaailan Ialn2 Jang e,}ah dan tidak menikat.

«ataai» a - • • ' • • . . '; :-v : '; ' . ; ;'.••". - ' . • ; • . • . ' - . , ' .
3 «g* l* hal Jang tidal raaauk dalam A»D. ini akan ditatapkan

olah pimpinan dan dipertenggugdjawabkan dalam rapat anggauta leng kap*



- a -

?ataal. 9

Patnbubarant

Pembubaran perkumpulan ha-i ja dapat dipututfkan oleh raoat ang - f iu t a
anggauta lengicap dengan paling aadlkit il/3» djumlah atiggauta 0eaiua«

Kamal, 23 Ju»i 1349,,

a/n» Parsatuan Buruh

i; e nul i s I

w»jz. Muatafa
Ketua I

w .g. I. Darmokus UBO
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Copie voor CO. 140581
11 Jüni'Ï952.

! 3 JUNI t95f

Gene
CAW/I, TA.4.
Indon. personeel a/b
"Wlllea Buya*

YBBTS0ÜWBUJK:

In verband met de moaenteel plaats hebbende staking van Indone-
sische schepelingen bij de Eotterdanae I»loyd, aoge ik ÏÏ sededslen,
dat volgens binnengekomen berichten gedurende de ligtljd van de "Vil-
len Buys* te D Jakarta, 23/4 ,- 30/4 f vertegenwoordigers van de Indone-
sische communistische partij aan boord aijn geweest en «en lang onder-
houd hebben gehad met de vertegenwoordigers van de S.B.P.P. (KASÏA»
en MATABJI). let is niet bekend geworden wat er besproken is.

HOOPP VAN DE
Haaens

de Beer
aoofdcomissaria van Politie, ^ ̂  ̂ BRKLA|,

B O I f E B B A K.



HAPPOBT VAK KB

AAN EO

No„»

Betr*»

Typ.D»

5225

IHP. PERSOHEEL a/b ff.RÜYS.

Onze informant a/b van de "W.Ruys" der K. S. L. deelt mede»

Gedurende de ligtijd van de W*RUYS te Djakarta, g 5/4 - ?0/4 ' 52,

er vertegenwoordigere van de Ind« oomaunigtisohe part i. i aan boord ge-

weest en hebben een lang onderhoud gehad met de vertegenwoordigers

aan boord van de. StB.P.f» (Kaatan̂  en Matad̂ j) . Het is niet bekend ge-
worden, wat er besproken is, _̂3\è'CO \^\7&J ̂

Informant zal zoveel mogelijk nagaan van welke relaties Kastan en Ma-

tadji post ontvangen en aan wie zij post verzenden «

C
KB, 51 Mei 1952.

i,

VRIJ VQOlf ACTIE ]
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I. D.Ho. 14

VERTROUWELIJK.

Betreft: Indonesische schepelingen

$26 .06 /
e]~£ ,36y

.
M WE! 1952

23
Naar van betrouwbare zijde werd vernomen, heb-

ben zich aan boord van de m.s. "Willem Ruys" en "Water-
/-Jman" weer nioeli j kneden voorgedaan met de op deze sche-

pen van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd tewerkgestelde
Indonesische schepelingen.

Bij aankomst van de "Willem Ruys" in de haven
van Djakarta - Tandjong Priok" - op 24_April 1952 werd
door het bestuur vanïfë Serikat Büruh Pelabuan dan
Peladjar - sectie Willem Ruys - bij de vertegenwoordigen
van de K.R.L. aldaar een schriftelijk verzoek ingediendJ

In dit verzoek, dat was getekend door:
la* Kastur (Kastoer), geboren te Grisse, 1927, en

V|b. Matadji, geboren te S-eerabaja in, 1925.
respectievelijk als voorzitter en secretaris van de
S.B.P.P. - sectie Willem Ruys - werd TTekendgesteld, dat
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- [
(der - de hoofdmandoer van de Willem Ruys genaamd Suro

In dit schrijven werd Suro ervan beschuldigd,
dat hij de arbeiders - Indonesische opvarenden - her-
haaldelijk slecht heeft behandeld en zijn optreden is
gelijk te stellen met een behandeling, welke men slaven

ijdoet ondergaan. Hij, Suro, door het bestuur der S.B.P.P.
||sectie Willem Ruys, hiervoor reeds werd gewaarschuwd,
lldoch ondanks deze waarschuwing daarmee is blijven voort-]
'gaan.

In verband met ê*ê*n en ander werd erop aange-
drongen - de eis gesteld - Suro over te plaatsen naar
een ander schip , daar het Indonesische scheepsperso-
neel van de Willem Ruys niet meer onder Suro wilde wer-
ken.
K Het gevolg van deze actie is geweest, dat de
hoofdmandoer Suro niet meer op de Willem 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 Suro werd nog vernomen, 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 hem werkende Indonesische schepelingen nimmer
op hondse of slaafse wijze heeft behandeld of tegen hen
op onheuse wijze is opgetreden. Als bijzonderheid zij j
hierbij vermeld, dat Suro rê ls ongeveer één jaar geleden)
de Indonesische ambtenaren van het Hoge Commissariaat
te 's G-ravenhage heeft gewezen op de mogelijkheid, dat
tegen hem een soortgelijke actie zou worden ondernomen
en gevraagd daartegen maatregelen te treffen, wat echter)
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niet is geschied.
In tot oordelen bevoegde kringen is men van

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

Opmerkelijk is, dat er in totaal^239 Indone-
sische schepelingen zijn - waren - tewerkgesteld, zodat,
wanneer inderdaad 239 Indonesiërs op de vorengereleveer-
de vergadering aanwezig zouden zijn geweest, ook belang-
hebbende, Suro, aanwezig is geweest, wat echter niet
waarschijnlijk moet worden geacht.

Vermeld zij nog, dat dit binnen een kort tijd£
)estek reeds de derde maal is, dat op soortgelijke wijze

Idoor de S.B.P.P. actie werd gevoerd tegen de mandoers
jop de schepen van de K.R.L.

Het gevolg hiervan is, dat, toen enige daar-
voor in aanmerking komende Indonesische schepelingen
werden aangezocht om de functie van mandoer te vervul-
len, die daarvoor hebben bedankt, bevreesd als zij zijn
voor de moeilijkheden, welke daaruit voor hen kunnen
ontstaan. i

Verder werd vernomen, datjejileexiren,voordat
het m.s, "Waterman" op TJMei 1952 m̂ T̂ iSlBSranTien van
Botterdam naar Canada zou vertrekken, door het bestuur
van de S.B.P.P., sectie'Waterman, t.w.:
. Jusup, (Joesoep), geboren te Ban̂ kalan, 1929*
. Mail, geboren te Banèkalan, 1927, en
. Soekardi, geboren te Bodjonegoro, 1926,

aan de chef van de Civiele Dienst van de K.R.L. de eis
werd gesteld, dat de Nederlandse restaurateur niet op i
de Waterman herplaatst zou worden. Zo deze eis niet
werd ingewilligd, zou het Indonesisch scheepspersoneel
het schip voor het vertrek verlaten.

Bij het daarop aan boord van de Waterman ingeH
steld onderzoek bleek, dat de bezittingen - bagage - j
van de Indonesische opvarenden gepakt waren en zij daar-j
mee ieder ogenblik het schip zouden kunnen verlaten. \n de bovengenoemde bestuurders naar de

zaak van het stellen van deze eis, juist op dat tijd-
stip - dus vlak voor het vertrek van het schip - werd
gevraagd, werden aanvankelijk enige weinig om het lijf
hebbende motieven genoemd.

Toen erop gewezen werd, dat, wanneer zij met
l de Indonesische opvarenden het schip zouden verlaten,
zij onmiddellijk ontslagen zouden worden, v/erd door deze!
bestuurders erop gezinspeeld, dat, zo zij ontslagen zou-j
den worden, de Indonesische schepelingen op de andere
schepen van de K.R.L., uit solidariteitsoverwegingen,
ook onmiddellijk het werk zouden neerleggen. Mede werd
daarbij gewezen op de eventuele moeilijkheden, welke de
schepen van de K.R.L. in Indonesische havens dan zouden
kunnen hebben.

Na enig over en weer gepraat werd tenslotte
door de S.B,P.P.-bestuurders medegedeeld, dat zij niet
meer met deze restaurateur op hetzelfde schip wilden
varen, omdat deze homo-sexueel was en op een vorige reis
enige der Indonesische schepelingen daarvan overlast
hadden ondervonden.

-Nadat- i
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Nadat gebleken was, dat de restaurateur indern
daad homo-sexueel was, werd de eis 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 het 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 het werk van de Indonesische schepelingen
gedurende deze reis te zullen overnemen - verrichten -*

Na enig overleg zijdens de directie der K.R.L,
en deze Nederlandse bemanning werd ook deze tevredenge-
steld en kon het schip op tijd vertrekken.

Inmiddels 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.

C
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NO.-39.6 -N« '50,-

bi j lagen: drie* (3,*»)

Onderwerp: Indonesische Schepelingen.
Serikat Buruh Pelabuan aan
Pelajaran*

17 Maart 1952,

V e r t r o u w

a. K Zoals destijds in het dezerzijds schrijven Ho, 36/VA- '50 van 25
September 1950 werd medegedeeld, vertrokken begin Ootober 1950 ver-
tegenwoordigers van de Stoomvaart Mij "Nederland" en de Koninklijke
Rotterdamse Lloyd, naar~"lndonesië - D Jakarta - teneinde aldapr in
ïïontact te t"reden en besprekingen te voeren met de bestuurders van
de "Serikat Buruh Pelabuan dan Pelajaran'1 « S.B«P.P. - over arbeids-
aangoLagenhecTen van de Indonesische schepelingen,varende op de sche-
pen van de ovengenoemde Scheepvaart Mijen.

b» Nadien werd hieromtrent in het dezerzijds schrijven No. 396 -F- '50
,• van 20 December 1950 medegedeeld, dat het deze vertegenwoordigers
V van de S.M.N, en K.R«L.,gedurende hun verblijf in Indonesië - Djakaï

ta - niet mocht gelukken met de bestuurders van de 3.B.P.P. in con-
tact te treden en tot bespreking der arbeidsvoorwaarden van de Indo-
nesische schepelingen te komen,

c. Ondanks het feit, dat door de vertegenwoordigers der 3,M.N. en K,R»
L, toen meerdere malen bij de bestuurders van de 3.B.P.P. werd aan-
gedrongen, de te stellen arbeidsvoorwaarden der Indonesische schepe-
lingen schriftelijk kenbaar te maken, werd hierop toen op geen en-
kele wijze gereageerd,zodat de meerbedoelde S.M.N, en K.R*L. vertege
genwoordigers als het ware onverriohter zakeifc naar Nederl&nd moesten
terugkeren*

d, lEnige tijd nadat deze vertegenwoordigers in Nederland waren terugge-
;keerd,werd in Indonesië opgericht de " Vereniging van Werkgevers in
de Scheepvaart en Aanverwante -haven - Bedrijven",
Het daarstellen van deze vereniging van werkgevers moet gezien wor-

/ destijds den,als een gevolg van het/steeds driester optreden van de leiders
der Indo»nesisohe vakverenigingen- en dan in het bijzonder van de
extreem links georiënteerde vakverenigingen «* in de haven« en scheep
vasrt-bedrijven»
Do-el van het oprichten va.n deze werkgevers vereniging was, om geza-*
melijk beter stelling te kunnen nemen tegen dit driester optreden
der vakverenigings-leiders en om gemeenschappelijk in overleg te ku»
nen treden met fle* door de Indonesische regering ingestelde.onder
het Depaatement van Arbeid ressorterende, "Centrale beslechtings
Co-mmissie",{Deze commissie werd door de R,I, ingesteld ter beslech-
ting van arbeidsgeschillen O,)
Als vertegenwoordiger der S.M.N, en K.R.L. werd bij deze Scheepvaart
Vereniging tewerkgesteld,de voormalige ambtenaar bij het Binnenlands
Bestuur in Indonesië, J,fif GAUBITZ.

Naar thans werd vernomen, we r d en op het van 15*tot en met 30 Mei 1951
Je Bo^gor (Buiteazorg) door de S.O.B.3.I. (Sentral Organisasi Buruh
beluruh Indonesia) gehouden congres, o.m. de arbeidsvoorwaarden be-
spraken en vastgesteld, voor de werknemers in de haven- en soheeo-
vaart-bedrijven. ^
Deze eisen werden§op 5 Juli 1951 door het hoofdbestuur van de S.B.
5nfe'3ïvS5 in de 3<*-PV«art- en Aanver-
Bij niet inwilligen van^deze eisen zou tot een algemene staking in

/aan de verschillende Indonesische Scheepvaart Mijen en Haven-
bedrijven

e,



No> 396<-N~*50 van
.17 Maart 1952* * 2 *
VERTROUWELIJK,

de genoemde bedrijven worden overgegaan,

nare eiaen - waarvan een oopy hierbij is gevoegd X * Waren op een
aKanigrwïjze81 ̂ vgStïïï', dat bil inwilligingTiiervan, dé Indo-,

nesische Haven- en Scheepvaart- Bedrij ven, als het ware geheel in ba-
heer zouden zijn gekomen vafl de leiders der Indonesische vakvereni-
ging van havenarbeiders en zeelieden en dan in het bijzonder van de
jommunistisch georiënteerde leiders der S.B.P.P.
)lu tot oordelen bevoegde kringen, is men dan ook de mening toege4«i
laan,dat in het stellen va.n deze eisen meer moest worden gezien een
greep naar de macht door de extreem links « lees communistische -
georiënteerde Indonesische vakverenigingen.
In deze hierbedoelde tot oordelen bevoegde kringen, is men tevens

de mening toegedaan, dat in het stellen *an deze eisen *• of greep
/ de naar de macht -,zo niet direat.dan toch minstens/indirecte oorzaak

moet worden gezocht, dat de Indonesische regering,«r medio Augustus
1951. er toe is overgegaan,om o.a, vele der leiders van deze extreem
links - communistische <- georiënteerde vakverenigingen te arresterai
en in hechtenis te stellen.

gf Zoals reeds in meerdere brieven met betrekking tot deze onderwer-
pelijke aangelegenheid werd vermeld, werd na de arrestaties van de®
vakverenigingsleiders, naar buiten de schijn gewekt, dat door de
Indonesische schepelingen aan boord van de schepen der S.M.N, en
K.S»L., weinig of geen activiteit aan de dag werd gelégd.
Tevens werd hier d^n bij opgemerkt,dat deze geringe activiteit
slechts schijn was; en zodra de in Indonesië gearresteerde vakvereri-
gingleiders zouden zijn vrijgelaten, danwei door anderen waren ver**
frangen en de omstandigheden daarvoor gunstig zouden zijn, onmiddel-
lijk ook naar buiten dezelfde grote activiteit aan de dag zow,worden
gelegd.Hierbij werd tevens opgemerkt,dat stakingen van Indonesische
schepelingen werkzaam op Nederlandse schepen, niet uitgesloten moes-
ten worden geacht.

h, Ho-ewel van stakingen der Indonesische schepelingen werkzaam op sclB-
f pen der S»M.JW. en K.R.L. tot dusver niets werd vernomen, is het op«
V l merkelijk, dat op 12 Februari 1952, de vorenbedoelde eisen door de

l leiders der 3.B.P.P. te Soerabaja weer aan de Vereniging van Werkge-
I vers in de Scheepvaart- en Aanverwante - Haven - Bedrilven, werden
1 gesteld.

i. In vorenbedoelde tot oordelen bevoegde kringen, is men de mening '
toegedaan, dat hiervoor Soerabaja werd gekozen, omdat Soerabaja, i.
v. m, de daar heersende onrust, de meest geschikte plaats is.
In deze kringen, acht men het niet uitgesloten, dat mede Soerabaja
werd gekozen, omdat juist daar sedei-t enige tijd, vooral onder de
Madurese havenarbeiders en zeelieden symptonen vallen waar te nemen
om zich los te maken van de S.B.P.P.Deze hierbedoelde Madurezen zou-
den zich n.l. over het algemeen niet meer kunnen verenigen en instem»
men,met de actie zoals deze wordt gevoerd door de S.B.P.P. .doch een
meer gematigde actie voorstaan. *
Gezien in dit verband, is men in deze kringen geneigd aan te nemen!
dat mede uit psychologische overwegingen Soerabaja werd gekozen all
de meest geschikte plaats voor de S.B.P.P.,om deze eisen weer in te

1 erdoor de aldaar verloren invioed -
X. Noot: Verzocht wordt van de hierbij gevoegde bijlagen 9©n strikt

vertrouwelijk gebruik te maken»

-. 3 —
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j . Niet is kunnen blijken of hierbij ook gedacht moet worden aen het
winnen van invloed - leden - te Soerabaja en andere havenplaatsen
in Oost-J ava door de S, B, I.I. (Serikat Buruh Jslam I.ndonesia) , op
de 3.B.P.P. ""
Daar in de 3.B.I.I. , een ohderbouw, of nevenorganisatie, moet worden
gezien van de "Masjumi", wordt de mogelijkheid niet uitgesloten ge-
acht, dat in de overwegende positie van deze Indonesische Islamiet; i-*
sche politieke partij, mede de oorzaak is gelegen van de tanende in-
vloed der S, B. P. P. in de havens van Oost-J^va.

k» Hoe het ook zij, door deze hier geschetste controversen, heersen
thans in de havens van Oost-J ava. dusdanige onrustige gespannen ver-
houdingen, en toestanden, dat het door de Verenigde Scheepvaart en
Haven-bedrijven, niet raadzaam wordt geoordeeld om thans in deze
havens overwerk te doen verrichten door de havenarbeiders. Dit nl,
omdat MiH/xt±HaxisH3itóx±HxiH3m±^iÉana de samenwerkende bedrijven alles
wensen te vermijden.waarin aanleiding zou kunnen worden gevonden,
om het tot een oonfliojfc* «• lees staking - te doen komen»

1. Gewezen wordt op een bericht voorkomende in "De Volkskrant" van 15
Maart 1952, , waar in melding is gemaakt, dat door de eerder genoemde

"Centrale Beslechtings Commissie" een besluit werd genomen, waardoor
-aan de 3, 0, B. 3.1. bepaaldeVperkingen worden opgelegd,

slotte zij nog medegedeeld, dat in de haven van Djakarta - Tand
/ jong Priok - een nieuwe organisatie is opgericht, onder de naam:
/ "Organisatie Buruh S.M.N, " (Organisatie van werknemers der Stoom-
I vaart Mij "Nederland".- linde»
*•> \. 3,
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Voorlopige vertaling.

Tandjong Priok, 5 Juli 1951.

Bo.j 145/Soc.PU/51
Bijl.: l
Onderwerp: algemene eisen.

Aan het Bestuur van de Scheepvaart
Vereniging
DJakarta.

Mijne Heren,
Zoals U reeds bekend is, omvat de S.B.P.P. (Serikat

Bumh Pelabuhan Pelajaran) tegenwoordig reeds heel Indonesië met
een ledenaantal van meer dan 55*000 en is een deel geworden van
de Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (S.O.B.S.I,), die
zich over alle takken van het bedrijfsleven uitstrekt.

In de laatste tijd werd reeds ondervonden, dat de
arbeidsverhouding tussen de werknemer en U niet meer overeenstemt
met de vooruitgang van de tijd, hetgeen bewezen is door de onver-
hoopte gebeurtenissen, die alle pogingen om de algemene samen-
leving te verbeteren bemoeilijken, in het bijzonder de lotsver-
betering van de arbeider*

Deze moeilijkheden concentreren zich op:
a) de erkenning t«a*v» de vakvereniging volgens de menselijke en

democratische rechten, welke erkenning nog niet in al haar
consequenties is uitgevoerd;

b) het loon van de arbeider, dat nog niet geregeld is in overeen-
stemming met de redelijke menselijke levensbehoeften;

c) de grondslag van salaris toegekend aan een Indonesische werk-
nemer, welke niet dezelfde is als die van een werknemer van
een andere nationaliteit voor dezelfde verrichting;

d) de werknemer, die geen aandeel krijgt in de winst, welke resul-
taat is van zijn arbeid.

Weshalve het Hoofdbestuur van de S,B,P.P. krachtens de
beslissing van haar Congres en de grote Conferentie, de volgende
eisch overhandigt orn een vermindering te verkrijgen van de voort-
durend optredende moeilijkheden,

De voornaamste eisen zijn:
l, erkenning van de Vakvereniging
2« Opslag loon.

Het Hoofdbestuur hoopt, dat deze eisen zo vlug mogelijk
afgehandeld zullen worden en uiterlijk i? Juli 1951 U reeds een
voor de werknemers bevredigend antwoord kunt geven over hetgeen
waarmee U accoord kunt gaan en dat hetgeen Uw goedkeuring nog
niet heeft gezamenlijk door ons besproken kan worden*

U voor Uw aandacht dankzeggend,
Hoogachtend,

Het Hoofdbestuur 3.B.P.P.
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Doordruk aan:
1. Pemerintab Pusat
2# D.P«R, Seksi Perburuhan
5. Badan Pemusjawaratan Partai 2
4. Komentarian Perburuhan
5. Direksi jg. torgabung dalan
, Scheepvaartvereniging

6. Sekretariat Sentral Biro Sobsi
7. Wakil 2,B. S.B.P.P. di Amsterdam
3, Diumumkan*

O
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Buruh Pelabuhan Pelajaran Indonesia (S. B. P. P.)

Erkenning de Vakvereniging •

De werkgever erkent, dat de Sentral Organisasi Selurub Indonesia
(S.O.B.S.I.), welke werkers op alle arbeidsterretnen omvat en
een afdeling haven- en scbeepyaartpersoneel, door de 3.B.P.P. ver-
tegenwoordigd wordt als de enige vakvereeniging, die de werkers bij
het haven- en scheepvaartbedrijf vertegenwoordigt.

Hierdoor erkent de werkgever de bevoegdheden van de vakorganisatie
als volgt;

lt De werkgever zal geen overeenkomst aangaan met andere vakorgani-
saties,

2. De S.B.P,P,(S.O.B.8,1.) is op ieder ogenblik bevoegd om de toe-
stand van bet bedrijf en al hetgeen verband houdt met de werk-
nemer bij het bedrijf van zijn werkgever in ogenschouw te nemen,

~5* De werkgever geeft plaats, tijd voor besprekingen en vergader-
ruimte, tevens ter bevordering van de activiteit van de organi-
satie S.B.P.P. (S.O.B.S.I,): i

a* kosteloze kantoorruimte, gebeel voorzien van licht, water,enz,
voor de instellingen van de vakvereniging in het bedrijf en in
bruikleen de artikelen: één kast, één zitje, twee stel schrijf-
tafels, één schrijfmachine, één schrijfbord, één telefoon-
toestel,

b, ruimte voor vergaderingen, cursussen, causerieën, bijeenkom- :
sten, .enz. in bet bedrijf, voldoende voor alle betrokken arbeid
ders, welke ruimte minstens eens per maand tijdens het werk
voor de tijd van 2 uur beschikbaar moet woeden gesteld. De
genoemde tijd wordt voor de leden als werktijd gerekend; <

l

c, de werkgever mag het rondgaan van pamfletten, lectuur, lijsten';
e.a, onder het werk niet verbieden; i

d, de leden van de S.B.P.P. zijn op ieder ogenblik gerechtigd het
werk te verlaten als zij naar bet S.B,P.P,-kantoor ter plaatse
geroepen worden, voor de tijd van ten hoogste l uur per dag,

4. a. Aanstelling, overplaatsing en ontslag van -de werknemers be-
hoort van te voren met de S.B.P.P, aldaar besproken te worden,
op basis hiervan, dat het de werknemer en zijn organisatie
niet schaadt*

b. Detachering van de werknemer lid S.B,P.P. t.b.v. de organisa-
tie behoort door de werkgever goedgekeurd te 7/orden met een
max imum van een man per kwartaal*

5* Vrijstelling van arbeid voor de werknemer, die door de organisa-
tie uitgekozen wordt,met dé blijvende zekerheid van alle rechten
te bezitten als de andere werkers voors
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het bestuur van Sentral Biro Sobsi
" " " Sobsi tjabang (afdeling)
" Hfd,bestuur S.B.P.P.
" bestuur S.B.P.P, afdeling
Sectie S.B.P.P.
het kader van

- één persoon
~ één persoon
- één persoon
-één persoon
- twee personen

cursussen, congressen, conferenties per actie
één persoon, voor zolang dit nodig is.
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6+ Voor de behoeften van de organisatie 3. B. P. P. verstrekt de werk-
gever t

a. twee vrijkaarten voor het interinsulair en een vrijkaart voor
het internationaal zeeverkeer. Voor de int er insulaire scheep-
vaart wordt dit eens in de drie- en voor de internationale
scheepsverbinding eens in de zes maanden*
Mocht de werkgever niet in het bezit zijn van een scheeps-
verbinding benodigd door de S. B, P. P., dan behoort de werkgever
de reiskosten te betalen, zoveel als vereist,

b. voor de benodigdheden van het congres of conferenties schenkt
de werkgever elk jaar R» 5*000, - (Vijfduizend rupiah), te be-
talen op elk tijdstip, dat de 3. B, P .P, het behoeft.

c. de onkosten van besprekingen en andere beschikkingen gehouden
tussen werkgever en werknemer, zullen ten volle gedragen wor-
den door de werkgever*

II WSRKLOON
7« Vifalpersoneel - A -

l. Vaste daggelders ontvangen iedere dag als minimumloon:
vanaf R»/,- (zeven rupiah) tot R. 15,- (vijftien rupiab) af-
hankelijk van de plaats (ligging) van elke haven,

2* Het loon van de losse dagarbeiders is anderhalf maal dat van
de vaste daggelders.

~5'f Voor de betaling van aangenomen werk word* het tarief per ton
verhoogd volgens het percentage waarmee het dagloon omhoog-
gaat, gerekend 7 uur werken per dag, minimum betaling voor elk
werk minstens gelijk aan het loon van een losse dagarbeider,
Elke colli vracht voor één man mag maximum niet meer wegen dan
60 kg.

4-» Het laagste basissalaris voor een maandgelder is R.100,-
5- De salarisverhoging voor deze werkers is gelijk gerekend;

a. maandsalaris beneden R» 100,- wordt verhoogd tot Rt'100,- :
waarbij de verhoging minstens R. 60,- bedraagt,

b, maandsalaris van meer dan R, 100,- zal met ^0% verhoogd
worden met een minumum van R. 60,- en een maximum van S.100,H

c, het loon van de vaste daggelders wordt met R»5»- verhoogd
op de laatstgenoten betaling.

d, de betaling volgens werkuren, zal verhoogd worden op basis ;
van de berekening van het minimumloon van de vaste dagarbei^
ders.

e, alle loonsverhogingen worden gebaseerd op de diensttijd en
bekwaamheid; voor de daggelders geldt dit elke -zes maanden,
terwijl dïit voor de maandgelders eens per jaar gebeurt,
De tijd om van het laagste tot het hoogste loon te komen
mag niet meer dan 10 jaar zijn,

De duurt et oe lage wordt geregeld volg ene de regeringsvoorschrif-
ten (rayon systeem) met als minimum R. 100,- per maand*
Gezinstoelage wordt als volgt geregeld;
a. de echtgenote ontvangt 40% van het maandelijkse basissalaris,

met een minimum van R. 60,- per maand en een maximum van
R. 200,- per maand,
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b. elk kind beneden 21- jaar en niet v/erkzaam ontvangt een toe-
lage van R. 60,-«

84 Overwerkgeldens

a» op gewonee werkdagen voor elk uur l£ x het uurloon

b-»- avondwerk (van 18,00 - 06,00 uur) voor elk uur 2 x het uur-
loon,

c. overdag op Zon- en feestdagen voor elk uur 2 x en 's nachts
3 x het uurloon.

d* overwerk, werï op Zon- en feestdagen mag slechts verricht
worden als dit noodzakelijk is, tevens vrijwillig.

9« Bij tewerkstelling buiten het aangewezen arbeidsveld zal be-
trokkene een detacberingstoelage ontvangen:

a'« eetgeld per dag R. 10,-

b. logies per dag - 10,-

c. transport - 5»-

d. de onkosten naar de nieuwe arbeidsplaats, heen-*- en terug
worden door de werkgever gedragen.

10. Walpersoneel, dat 3 x 24- uur aan boord van een schip, gelegen
buiten de hagen, werkt, moet bijbetaling ontvangen, als het
eetgeld voor het werken buiten het verplichte gebied, name-
lijk R.10,- per dag.

11é Niet werken wegens; dringende omstandigheden, ziekte, Zon- of
feestdagen wordt vol -betaald.

12* Toelage niet in de vorm van geld is zeker geldig.

B. Betaling scheepspersoneel.

1. Salaris bolgens scbeepvaartrege^ing Maart 1951» de basis wordt
( verhoogd tot R*70,- pe.r maand.

2, Betaling van het salaris in de vorm van geld volgens de natio-
naliteit van de betrokken scheepvaartmaatschappij en als dit
in Indonesische munt gebeurt, dan behoort dit volgens de of-
ficiële koers»

3» Het loon van het scheepspersoneel gaat gelijkelijk 30?ö omhoog
met een minimum verhoging van R*25,- per maand.

4* Wordt arbeid verricht in Nederland dan behoort een toelage van
R.40,- per maand ontvangen te worden, geldig vanaf de dag, dat
de order uitkwam.

5. Zolang bet schip ligt buiten een Indonesische en Nederlandse
haven, ontvangt het personeel een haventoelage van 5% per dag
gerekend van bet maandbasissalaris»

6, Het loon wordt eens per maand vooruitbetaald, berekend voor
JO dagen werk,

7* Loon voor overwerk

a. gewone werkdagen R,l,- per uur
b. Zon- en feestdagen R.l,- per uur

8, G-ezinstoelage als van bet walpersoneel*



9, Voor alle zeelieden gelden de Internationale scbeepvaartwetten,
terwijl per week 40 werkuren gerekend worden, elk uur meer over-
werfc is, dat per week niet meer dan 16 uur mag bedragen.

\
Gratificatie wordt elk jaar uitgekeerd bot een bedrag van minstens
2 maanden brutosalaris.

J V. GELIJKE RECHTEN,

Zij, die werken volgens contract, dan wel zonder, in een bepaalde
arbeidsverhouding, loon rechtstreeks ontvangen, dan wel niet, dage-
lijks, wekelijks, of maandelijks, aanneming e*d, ruw, dan wel fijn

. werk, zijn werknemers, die dezelfde rechten bezitten en hetzelfde
loon voor hetzelfde werk, zonder onderscheid in huidskleur, gods-
dienst, sexe of geboorte*

V* OVEREENKOMSTEN IN DE RESIDBETIAS.

ISlke overeenkomst door de afdelingen van de S.B.P.P. in de residen-
tie bereikt, zijn beslist geldig, minstens als een overeenkomst,
die centraal wordt verkregen,

VI» WAARDE. VAK EEN OVEREENKOMST,

Elke overeenkomst wordt in het Indonesisch geschreven en vertalinge,
gemaakt in een vreemde taal, maar bij verschil van betekenis zal de
Indonesische tekst beslissen.

Deze overeenkomst is geldig van tot

Hoofdbestuur S.B,P.P.

Tandjong Priok, 5 Juli 1951 Secretaris Generaal

w. g, Kamaruszaman

Stempel 3.B.P.P.
Pongurus Besar*
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ÖNTWSRP
BASISLOON BURUH PELABUHAN DAN

PELAJARAH

Basis-salaris Jaarlijkse
laagste hoogste verhoging

Kantoorpersoneel

Beambte (Je jr. ,vervolgrang)
Hoofdklerk- Ie klasse
Hoofdklerk 2e klasse
Ie klerk
2e klerk
3e klerk (20 jr.)

(16 jr.)
Hoofdtikker Ie klasse
Hoofdtikker 2e klasse
Tikker Ie klasse
Tikker 2e klasse
Hoofdtelefonisten
Telefonist Ie klasse
Telefonist 2e kïhasse
Telefonist 3e klasse
Stenotypisten Ie klasse
Stenotypisten 2e klasse
Kassiers, hoofd Ie klasse

hoofd 2e klasse
Ie klasse
2e klasse

Hoofd-oppasser
Oppasser

R, 325,-
245,-
220,-
170,-
145,-
135,-
125,-
220,-
170,-
145,-
135,-
220,-
170,-
145,-
135,-
245,-
220,-
325,-
245,-
220,-
170,-
110,-
100,-

600,-
500,-
400,-
350,-
250,-
200,-
175,-
400,-
350,-
250,-
200,-
400,-
350,-
250,-
200,-
500,-
400,-
600,-
500,-
400,-
350,-
150,-
140,-

30,-
25,-
20,-
20,-
10,-
7,50
5,-
20,-
20,-
10,-
7,50
20,-
20,-
10,-
7,50
25,-
20,-
30,-
25,-
20,-
20,-
5,-
i? , —

f ïltablissementspersoneel

Pakhuismeester, hoofd
Ie klasse
2e klasse
3e klasse

Voorman hoofd
Ie klasse
2e klasse
3e klasse

G oedangm andoer, hoofd
Goedangmando er
Goedangklerk
Goedangkoelie
Hoofdtallyklerk
Tallyklerk
Waker, hoofd
Waker
Werf mandoer
As s t werf mandoer
Chauffeurs rijbewijs A

rijbewijs B I
rijbewijs B II

325,-
245,-
170,-
W5,-
325,-
245,-
170,-
1̂ -5,-
175,-
135,-
130,-
100,-
145,-130,-
145,-
130,-
135,-
130,-
145,-
150,-
160,-

600,-
500,-
350,-
250,-
600,-
500,-
350,-
250,-
350,-
200,-

- 200,-
150,-
250,-
200,-
250,-
200,-
200,-
200,-
250,-
275,-
300,-

30,-
25,-
20,-
10,-
30,-
25,-
20,-
10,-
20,-
7,50 i
7,50
i? , —

.10,-
7,50
10,-
7,50
7,50
7,50
10,-
10,-
15,-
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Basis-salaris
laagste boogste

Jaarlijkse
verboging

Nevenbedri jvenpersoneel

Mat er ia Ie dienst
Timmerman
Bankwerker
Wal s t oker
Kabèlgast
Soldeerder
Kraandrijver
Leerling kraandrijver
Motordienst
Motorist
Schrijvers

C 01 i e man
Matroos

B U H U H K

Kapal-kapal penurapang;

Mandoer kepala
. Mandoer promdek
Mandoer salon makan
Mandoer kolas 3
Mandoer 2 lainnja
Pelajan dari Nachoda
Pelajan
Djaru pantry
Pelajan pantry
Djurumasak untak orang Indonesia

( Pembantu djura masak
Kapal-kapal muatan .

Pelajan
Pelajan dari Nacboda
Pelajan salon t arapat merokok
Cbesters
Djuru pantry
Pelajan pantry
Djuru masak untuk orang Europa
Pembantu djuru masak (tk roti)
Pembantu djuru masak
Djurumasak Djemaab badji
Tukang t j ut j i
Tukang t jut j i klas II
Sekot je

R. 155,-
155,-
150,-
150,-
150,-
155,-
120,-

145,-
155,-
130,-
100,-

A P A L

J?l. 250,-
200,-
150,-
140,-
150,-
90,-
70,-
120,-
85,»
110,-
85,-.

70,-
90,-

85,-
120,-
85,-
200,-
140,-
85,-
120,-
85,-
80,~
100,~

200,-
200,-
175,-
175,-
175,-
200,-
150,-

250,-
200,-
175,-
140,-

350,-
250,-
200,-
175,-
160,-
125,-
100,-
150,-
110,-
140,-
110,-

100,-
125,-

110,-
150,-
110,-
250,-
175,-
110,-
150,-
110,-
100,-
140,-

7,50
7,50
c _

5|-
5,-
7,50 -
5,-

10,-
7,50
5,- .
c _

•J jaarlijkse
verboging

10,-
10,-
10,-
7,50
7,50
5,-
5,-
5,-
5,-q _
5*,-

5 , —
5,-

i? » —
5,-
5,-
10,-
10,-
5,—
|,-
5,-
C. ̂

5,'-

Tand jong Priok,

Stempel S. B. P. P.

Juli 1951-

-— Hoofdbestuur 3.B.P.P,
Secretaris Generaal
w.g. Kamaruszaman



A F S C H R I F T

Djakarta, l? Juli 1951.

Afd.: Vertegenwoordiger
Lettel? BC/AB

K' .V. Stoomvaart Maatschappij
"Nederland",

uHet Scheepvaartbuis",
A M S T E R D A M ,

C

Mijne Heren,
Eisen SOBSI SBPP.

Toen wij U onlangs over de toewijzing van de Lebaran-gra-
tificatie schreven, wezen wij U er reeds op, dat het hier een ecla-
tant succes van de linkse vakveiaenigingen * in hoofdzaak de SOBSI -
betrof en wij dit een zeer bedenkelijk verschijnsel vonden. Onze
vrees dat na dit succes de vakvereenigingen met :|jieuwe vergaande
eisen zouden komen, is wel zeer spoedig bewaarheid geworden»

i

Vorige week werd aan de Scheepvaart Vereeniging een schrij-
ven van het Hoofdbestuur van de SBPP toegezonden met zeer vergaande
eisen, enerzijds neerkomend op belangrijke loonsverhogingen, ander-
zijds op een aantal algemene verlangens, de vakvereeniging als zo-
danig betreffende* Wij sluiten U van genoemd schrijven een vertaling
bij*

De SBPP heeft op uiterlijk 17 Juli antwoord verlangd, dus
wederom de werkgevers op zeer korte termijn dwingend een beslissing
te nemen»

Dato gistellen is hierover in de Scheepvaart Vereeniging
vergaderd* Hoewel het algemene standpunftwas, dat de eisen onaanvaardn
baar zijn - de verlangde loonsverhogingen is het enige punt, waar-
over mogelijk nader van gedachten kan worden gewisseld - is het
tactisch niet juist geoordeeld reeds heden een afwijzend standpunt
in te nemen*

Gezien het feit, dat hier wederom een duidelijk bewijs is
geleverd, dat de SOBSI door rigoureuze eisen het bedrijfsleven wenst
te verlammen, heeft de Scheepvaart Vereeniging het de juiste weg ge- !
vonden tijd te winnen en inmiddels een tegenactie in te zetten in
dien zin, dat de publieke opinie wordt bewerkt en gewezen wordt op d^
desastreuze gevolgen, welke de actie van de linkse vakbeweging voor l
de welvaart van dit land zal hebben*,Door de Scheepvaart Vereeniging
is daarom volstaan met te antwoorden, dat het, gezien het korte
tijdsbestek, niet,mogelijk is reeds op 17 dezer haar standpunt te
bepalen» Dit antwoord is mede ter kennis gebracht van het Ministwrie
van Arbeid* Mocht de SOBSI/SBPP in dit antwoord aanleiding zien
onmiddellijk een actie te beginnen, dan kan het Ministerie van Ar-
beid, of het Militair dezag niet anders reageren, dan tegenmaatre-
gelen te treffen, daar het stadium van besprekingen nog niet is be-
eindigd«

Een der voornaamste eisen van de SOBSI/SBPP is de erkenning
als enige vakvereniging van arbeiders bij de Haven- en Scheepvaart-
bedrijven, Deze eis moet in een democratische staat zonder meer wor-
den verworpen en kan dan ook nooit de instemming van de Regering

- hebben -
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hebben* De verdere algemene eisen zijn min of meer een uitvloeisel
van de eerste eis*

Het secretariaat van de Scheepvaart Vereeniging is thans
doende een soort Memorandum op te stellen, dat toegezonden zal wor-
den aan alle ministers, de Procureur Generaal, de Vice-President en
de buitenlandse ambassades. Voorts zal de niet linkse pers worden
geïnformeerd, teneinde ook langs die weg de publieke opinie te bewer-
ken. Wij zullen thans moeten afwachten welk effect dit/alles zal heb-
ben. Het is ons bekend, dat de SOBSI momenteel pogingen in het werk
stelt om alle vakbonden bij de vitale bedrijven onder haar invloed
te brengen, zo nodig door intimidatie.

Van het Ministerie van Arbeid is, zoals wij U reeds eerder
schreven, weinig steun te verwachten. Zo is thans bekend, dat de
ambtenaar van de afd^ Arbeidsgeschillen, die speciaal arbeidskwesties
in de havens behandelt, zelf lid is van de SBPP,

Tenzij zich hier te lande een ommekeer voltrekt, voorzien
wij in de naaste toekomst nog tal van moeilijkheden. Wij achten bet
allerminst uitgesloten, dat de huidige eisen van de SOBSI de eerste
stappen zijn naar een verdere grootscheepse actie en de havenbedrij»
ven wel eens voor een tijdelijke stillegging van hun bedrijf zullen
komen te staan* Uiteraard zal de Scheepvaart Vereeniging er alles op
zetten om dit te voorkomen, maar wanneer zich geen spoedige verande-
ring voltrekt, is deze tijdelijke stilstand misschien de enige doel-
treffende maatregel om tot een oplossing van de huidige problemen te
komen»

Zoals wij hiervoor reeds opmerkten, zullen de geëiste loons
verhogingen apart worden bekeken. Deze materie is thans in studie en
wij willen ons daarom voorshands van opmerkingen onthouden, daar.
nog niet te overzien valt waarop de looneisen in feite neerkomen*

.Een gunstig symptoom is, dat meer en meer de dringende . -l
noodzaak wordt ingezien om tot geregelde toestanden in dit land te
komen* zoals II uit de U toegezonden artikelen uit de Indonesische
en Chinese pers zult hebben gelezen, schroomt men daarin niet ernstii
ge critiek op het Regeringsbeleid uit te oefenen. Wij voor ons zijn
dan ook de mening toegedaan, dat intensieve voorlichting van de be-
volking, dat chaos in de havens onmiddellijke terugslag vindt op
het kostenpeil voor iedereen, niet anders dan vruchtdragend kan zijn<
De bevolking moet zich er van bewust worden, dat in dit Land dient t<
worden gewer&t en het niet aangaat dat bepaalde groepen, geleid door
onverantwoordelijke elementen, het Land 4nnoemelijk:e schade berok- '
kenen. Kaar ons ter ore is gekomen, overweegt men in R eg e r ing s Ier in-
gen speciale bepalingen in het leven te roepen met betrekking tot \e werktijden in de havens, waarbij speciaal het congestie probleem

een overwegende factor is. Aan de andere kant is ons echter bekend,
dat het Ministerie van Arbeid aan de 40-urige arbeidsweek niet wenst
te tornen en slechts bij uitzondering overwerk wil toestaan. Wij zuln
len dus moeten afwachten in welke richting het uitgaat en of het in-i
derdaad mogelijk zal blijken te zijn de linkse vakbeweging in de
hand te houden.

Uit de bijlage zult U lezen, dat ook de lonen van het va-
rend Indonesisch personeel in de eisen zijn betrokken.. Omtrent de
gevraagde gages voor dit personeel zouden wij gaarne Uw opinie ver-
nemen*

- In -
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In dit verband willen wij tevens Uw schrijven van 6 Juli
over de Lebaran-gratificatie voor de Indonesische bedienden beant-
woorden. Van enige eis zijdens de SBPP bier is ons tot op heden nog
niets bekend* Ook de bedienden hebben'zich hierover niet uitgesproken»

Bij. onze recente besprekingen op het Ministerie van Arbeis
over de Lebaran-gratificatie is de hadiab voor opvarenden van de
Mails niet ter sprake gekomen (wel van de K,P.M.)« Het standpunt van
de R,L, en ons is, dat het Ministerie van Arbeid in dezen geen be-
sluit kan slaan voor Indonesische schepelingen werkzaam op buiten-
landse schepen, die buiten de Archipel varen. Wij hebben bet vermoe-
den, dat het Ministerie van Arbeid dit standpunt erkent, hoewel dit j
natuurlijk niet behoeft in te houden, dat de SBPP toch niet zal trach^
ten haar zin door te zetten* Een feit is echter, dat zich momenteel
geen enkele moeilijkheid voordoet* De aanmonstering op de "Oranje"
vond hedenochtend in volkomen rustige sfeer plaats* In de aanmonste-
ringsbepalingen is alleen de clausule opgenomen, dat eventuele loons-
veranderingen ook voor de bedienden van de "Oranje" zullen gelden. j

Wij willen het bij deze algemene beschouwingen laten, doch
zouden het op prijs stellen Uw inzichten te mogen vernemen omtrent de
eisen van de SOBSI/SBPP, teneinde hiermede bij het bepalen van ons
standpunt rekening te kunnen houden.

Hoogachtend,
N.V. STOOMVAART MAATSCBiPPEIJ '

w.g, onleesbaar»

Vertegenwoordiger,

, P,S, Zojuist vernemen wij, dat het bestuur van de SBPP het ant-
\d van de Scheepvaart Vereeniging zonder commentaar in

ontvangst heeft genomen. Men schijnt niet het voornemen te
hebben al met een bepaalde actie te beginnen.



; DEEL- 1.
!
l

DOSSIER No. ...i .QD....16.5.5..,

MINUTENBLAD
NAAM: ....... ir

TOT: 122.

Aangelegd op 3 Mei 1950 in opdracht van G JCE
AC D, 4 0 . 4 -

Stukken uit OD 7E8(dat is vervallen) hierin gevoegd.Kaarten zit
ACD 40,1. 11-10-50 gewijzigd.

7
f,a

>iï

p,,
II
12

r»
Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit 00 geborgenLjkeJUfi£fcu.tblad
aanwezig was dit bijgevoegd. f*"̂  --—-r

WjHwrf'*̂

7

5067 - '48



u

SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts $j (Definitieve opberging in te vullen).

A F G E D A A N

Dat. Par./

Interne aanwijzingen ACD,

tekeningen (Nummeren s.v.p.!):

Jtea.
s

- 51



-i„r - r - > f 3

_~-v'

£rf? V <?



I.D.No.2.

Ver t r o uwe li j k.

Betr.: Indonesische schepelingen.

\1

/

ACD/

OP «AART

2

Hierbij wordt toegezonden een afschrift van een in de
Indonesische taal gestelde brief,met een vertaling daarvan.

< Dit schrijven,dat volgens liet poststempel op de fran-
keerzegel.op 21-8-1951 te Djakarta per zeepost werd verzonden,
was geadresseerd aan de Indonesische scheepsbediende bij de
Kon.Rotterdamse Iloyd, Anang,Rachmad,geb.22-10-1929 te Soera-
baja (bekend),desti jds verblijvende te Rotterdam met als cor-
respondentieadres Justus van Effenstraat 13b,die als lid van
de Indonesische delegatie,het in Augustus 1S51 in Oost-Berlijn
gehouden 3e Wereld-Jeugdfestival heeft bijgewoond.

Naar uit het opschrift en de ondertekening van -dit schr$
Kven kan blijken,v/erd het verzonden door de leiders van de "sec-
tie"-afdeling- van de SEREKAT BURUH PSLABUAN dan PSLAJARAH
(S.B.P.P.) aan boord van het m.s."¥illem Ruys" en getekend
door de organisatie-sectie-secretaris Kastoer en voor gezien
door de al geme êrCagjr e t ar"i s~ Mat a d .1 i.

Genoemde Kastoer en Matadj i zijn beiden werkzaam als
scheepsbediende aan boord van de "Willem Ruys".

Het, schrijven is gedateerd Tg.Priok,Djk,(,19-8-1951,op
welke datum de "Willera Ruys" in de haven van Djakarta te Tand-
jong Priok lag.

Zo uit de eerste alinea van dit schrijven kan blijken,
werd het geschreven n.a.v. een brief,welke door de reeds ge-
noemde S.B.P.P.-leiders aan boord van de "Willem Ruys" op 10-8-
1951 te Belawan 13eli -/d.i. de haven van Medan - van meerge-
noemde Anang ,R. ,werdf ontvangen.

De opschriften en de verdere inhoud van deze brief spre-
ken voor zichzelf en hieruit kan worden geconcludeerd,dat deze !
brief geschreven is,door extreem links - communistisch - ge-
oriënteerde leiders.

Van Kastoer is nog bekend,dat hij een handige,brutale
is,die er een gewoonte van naakt zich aan zijn weïk-

zaaiheden te onttrekken. Hierbij slaagt hij er dan nog vrijwel
steeds in het te doen voor komen, dat hij juist bezig v/as met
noodzakelijke werkzaamheden voor zijn organisatie,de S.B.P.P.

T.a..v. het vermelde onder punt 3 van dit schrijven,zij
medegedeeld,dat hoewel indertijd veel ophef werd genaakt door
de S.B.P.P.-leiders,om aan de Indonesische schepelingen en ha-
venarbeiders een z.g. "lebaran-gratificatie" toe te kennen,
dienaangaande nog g^en voorstellen v/er den gedaan door de dage-
lijkse leiders van de S.B.P.P.

Ben en ander hooidt - aldus werd van tot oordelen bevoeg-
de z i jde vernomen - v-ermoedelijk verband met de arrestatie van
meerdere der vooraanstaande leiders de 3.O.B.S.I. (Indonesische1

vakcentrale) en de S.B.P.P.
Van dezelfde zijde werd vernomen,dat de laatste tijd -

oftewel na deze arrestaties in Indonesië - naar buiten de schijn
wordt gewekt,dat door de Indonesische schepelingen aan boord
van de Nederlandse schepen-,weinig .of geen activiteit aan de dagi
wordt gelegd.

Uit dit schrijven kan echter blijken,dat deze geringe ac<
tiviteit inderdaad slechts schijn is geweest.Be veronderstel-
ling n.l. is gewettigd,dat zodra de in Indonesië .gearresteerde
leiders zullen zijn vrijgelaten,danwei door anderen zijn ver-
vangen en de omstandigheden daarvoor gunstig zijn,onmiddellijk

- ook -



- 2 -

ook weer naar buiten dezelfde grote activiteit aan de dag zal
tre den, waarbi j,-zoals voor hè en, stakingen van de Indonesische
schepelingen,werkzaam op Nederlandse schepen,niet uitgesloten
moeten worden geacht. (EINDE).

Aan B.V.D.



Vertaling.

"SECTIE-LEIDING" Tg.Priok,Djk. 19-8-1951.
S^RTCKAT BURUH PSLABUAN PELAJARAN
S.B.P.P. a/b "Willem Ruys".

No.
Onderwerp : Betreffende mededelingen.
Bijlage : brief.

Kameraden Gegroet J
"Vrijheid"! voor het Indonesische Volk,

Met verschuldigde eerbied,
Hierbij geven wij1--, de leiding vertegenwoordigende van de S.B.P.P.-

sectie a/b. van de "VilIem Ruys",te kennen, dat in aansluiting op
de reeds eerder aan kameraad Anang Rachmat gedane me de deling,hèt
bericht van U - kameraad - door ons te Belawan Deli werd ontvangen op
10 Augustus 1951 te 3*30 uur n.m. en waarvan inhoud en bedoeling ge-
heel door ons zijn begrepen.

|̂  Daarom is het noodzakelijk aan U - kameraad - iets mede'te delen
Lover de gebeurtenissen in Indonesië die ons bekend zijn en die op dit

V| ogenblik in ons vaderland plaats vinden en zeer ernstig zijn voor het
, V Indonesische volk, dat getroffen is door de avondklok in Tandjong

l Priok en omgeving.
1. In de avond-uren van 7 nra tot 7 vm. mogen in Tandjong Priok geen

personen meer rondlopen,zoals reeds gezegd.
2. 17 Augustus 1951. De organisatie van arbeiders kreeg geen toestemming

om (het Comité) te helpen bij de herdenking van 17 Augustus 1951 met
de bedoeling het volk niet in de gelegenheid te stellen om 17 Au-

gustus 1951 te herdenken.
Ieder,die 17'Augustus wilde herdenken,moest bij wijze van demon-
stratie persoonlijk de plaats van heer-vader (President d.w.z„
het Paleis) in Wtst Java bezoeken. Hoe dit in Oost J^va moest we-
ten v/ij nog niet.
Zodat wanneer het volk in West Java 17 Augustus wilde herdenken,
ieder persoonlijk op bezoek meest gaan, daar samenkomsten uit al-
kaar werden gehaald - niet waren toegestaan -. Daardoor was het
volk gedwongen om te luisteren en v/er d aangespoord om hetzelfde
te zeggen als alle andere,n, die genoemde dag herdachten. Het ge-
bruik —medevoeren- van^plakaten (propaganda-borden) werd door de
Indonesische regering niet toegestaan.

3. Wat betreft de geschenken met Lebaran voor de Indonesische zeelie-
den-arbeiders,die in het buitenland verblijven - varen -,hierover
is nog niet beslist en wordt dit slepende gehouden door de betref-
fende instant ie, die dit 'Vraagstuk nog aan de Indonesische rege-
ring moet Voorleggen.
Ziedaar hoe het land (R.I.) Republik Indonesia reeds VRIJ J is en

gebaseerd op democratie. Maar deze dingen - gebeurtenissen -kameraad,
deze moeilijkheden, in ons vaader land, moe t je weten waar je ook bent ,
zodat er begrip zal zijn voor deze vraagstukken.

Nou ja : er is zoveel wat nog bekeken -onderzocht- zal worden.

"SECTIE-LEIDING"
Serekat Buruh & Pelabuan Palajaran.
S.B.P.P. a/b "Villem Ruys".
Gezien: Algemeen secretaris en secretaris van de organisatie

Kameraad MATADJI Kameraad KASTOER.
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: "' PIMPIITAH

SBHEKAT BURÜÏÏ & PELAFJM PELAJAHAN

S.B.P.P. di (»¥illem Ruys".
Tg.Priok,I)jk. 19-8-51.

ïïo.
> f

HAL: Peng C/habaran
:,LAMP: Sur at,

Salarn per saudaralan

"Bebas ! untuk Rakjat f Indonesia;

Dengan Harmat,

Dengan ini kami selaku 3?impinan S3PP.sectie di "Fnr.Ruys" ter-
lebih dahulu kami aampaikan-utjapan pada Bung.Anang Rachmat atas
kedatengan berita dari Bung. jang kami terima pada tgl. 10 Augusuts
51. antara d jam 3/30 sore di Belawan Pêli menurftt berita dari
apakah jang sekiranja mendjadikan raaksudnja kami telah mengerti
seniuanja.

Dari itu kam perlu manberi tahukan pada Bung.dan aabagainja bah
wa hal kesulitan2 di Indonesia, pada saat kini ini jang kami dapet
mengatahui tentang keada'an di Tanah air kita sekarang sangatlah
sekali bagi rak^ at. Indonesia terumataraa raengenai d jam malam di T)
Daerah Tg.Priok, pada ini saat.
1. Djam malam di Tg. Priok mulai.djam 7 malam hingga d jam 7 pagi

tidak perkenanken Orang berdjalan? malam seperti tersebut,
2. 17 Augustus 51.0gganisasi3uruh tidak de perkenenken menbentuk

(Panitia) giana menperingati hari 17 Augustus 51.Maksudnja rak j at
tidak di perkenanken menperingati Hari 17 Augustus 51.Setjara
Demonstrasi, djadi siapakah jang hendaklah menperingati Hari 17
Augustus haruslah setjara person sadjak dapet mengmnöjungi di
pakuanja (Persidin jalah Istana) di Djawa Barat tentang di Djava

' Timur kami bel'un dapet mengetahui.
D jadi djika rakjat hendaklah menperingati Hari 17 Augustus 51
di Djawa Barat dapetlah mengundjungi seiadiri2 apakah jang di
uraiken Biljau jaitulah rakjat suruh mendengerken djadi aama
sadjakdi di adjak omung2 seperti djuga jang hendak memperingati
Hari tersebut djika hendak memakai (Pelakat) tidak di perkenan-
kan oleh pemerentah Indoneaia.

3. Mengenai soal Hadiah Lebaran Buruh Pelajaran Indonesia,jang ber-
lajar di luar Negri belum selesai masih di tunda oleh pihak
permerentah.Madjikan tentang soal tersubut terserah pada pemeren-
tah Indonesia.
Maka Negara (R,I.) Republik Indonesia telah Merdeka ! dengan

berdasarken atas Demokrasi,tapi keada'anja sematjam ini Bung.saba-
gai mamakah dapet Bung mengetahui tentang kesukaran2 di Tanah atr
Kita, tapi bagi masaini» mudah di raengertikec soal tersubut.

ïïahiSekian mendjaja pereksa adanja.
"Pimpinan SECTIE"
SSRSEAT BURUH& PEIABUM PELAJARAN..
S.B.P.P. di "Willem Ruys" f Organisasi

Mengetahui sec'ümum
wg.Sdr. Matadji.

wg. Sdr, Kastoer
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Verbinding: Ho.12
TIOSS. 13/114̂
Onderwerp: Indonesisch vakbondsleider
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever t betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

9 Juli 1951

•f
Yan een informant werd vernomen, dat momenteel in

Nederland een Indonesisch vakbondsleider (naam onbekend)
verblijft om studie te maken'van het vakbondswezen, (einde)



No, 396 I - '50. /^'S f& I''

•onderwerp: Indonesische Schepelingen»

*///

157klart 1951. "7'f

//

V e r t- o u w e l i.1 k.

Ten vervolge op het dezerzijds schrijven No. 396 H -'50 van 8 Maart
1951, zij medegedeeld, dat naar werd vernomen, het Ms. "Oranje" van
de ötoomvaart Mij. "Nederland", op 8 Maart 1951 met een voltallige
bezetting van Indonesische scheepsbedi enden, van Tandjoni - Priok
- .Djakarta - is vertrokken .me de werd vernomen, dat het monsteren van
dit personeel vrij vlot is verlopen.
Hoe-wel het aanvankelijk in de bedoeling zou hebben geleden, dat eni-
ge als on rust stokend e '!belhamels en raddraaiers" bekerid staande
scheepsbedienden niet meer, in de gelegenheid zouden worden gesteld
te monsteren, is men hierop zijdens de Mi j. "Nederland" teruggekomen,
omdat hierin werd gezien, het treffen van represaille-maatregelen*
Wél heeft men daarbij als eis gesteld, dat deze hierbedoelde perso-
nen niet meer zullen worden tewerkgesteld op de passagiers-schepen
van de "Nederland", doch uitsluitend op de vrachtschepen .öaar hier-
over aanvankelijk door de leiders der Indonesische zeelieden vereni-
gingen bezwaren werden gemaakt, heeft men deze ten slotte laten val-
len.
juoor deze onruststokende " belhamels en raddraaiers" op deze vracht-
schepen te plaatsen, hoopt men directe moeilijkheden^te- voorkomen.
Deze maatregel werd toegepast op 6 Indonesische schepelingen, waar-
van de namen niet bekend zijn.

Ook door de directie der atoomvaart mi j ."Nederland", werden de gage>s
van de Indonesische schepelingen varende op de schepen van deze Mij»
eigener beweging verhoogd met 15 tot 35 %, ingaande per l maart 1951.
Ook hier is men van mening, dat defLeiders der Indonesische Zeelieden
verenigingen zo lang met het indienen van hun voorstellen tot loons-
verhoging en verbetering der arbeids-voorwaarden wachten, om zodoen-
de de ontevredenheid en onrust onder de goedwillende Indonesische
schepelingen te vergroten en deze gemakkelijker tot agitatie - sta-
king - te bewegen.

T. a. v. de sabotage - brandstichting - aan boord van het Ms. "Johan
van Oldenbarnevelt", voordat ddt schip op 7 Februari 1951 van Soe-
rabaja vertrok, werd thans het volgende vernomen. |
Nadat de. passagiersschepen van de Mij. "Nederland" vanuit Nederland ;
in de haven van Djakarta zijn aangekomen en de passagiers het schip •
hebben verlaten, gaan ook de Indonesische scheepsbedienden van boordj
Deze komen daarop terug enige dagen voordat het schip weer van Dja-
karta naar Amsterdam zal vertrekken .Wanne e r nu deze schepen andere
havens in Indonesië, zoals Semarang, Soerabaja en Makassar aandèen,
komen gedurende de tijd dat deze schepen in deze havens liggen z.g.
losse scheepsbedienden - dagloners - en ander Indonesisch personeel
aan boord.Wanneer dan het betrokken schip deze havens weer verlaat,
gaat dit personae! - dagloners - van boord.
uezien het grote verloop ve& cteête* deze dagloners en meerdere andere
moeilijkheden, zoals het niet bekend zijn van de namen en dergelij-
ks, is het als regel niet bekend welke personen als losse werkkrach-
ten a-an boord van deze schepen hebben gewerkt.
Toen het Ms. " Johan van Oldenbarnevelt" in het begin van .Februari
1951 te öoerabaja kwam, werden ook op dit schip weer een aantal z.g.
losse werkkrachten te werkgesteld.
Terwijl maas op 7 Februari 1951 dit schip in gereedheid werd gebracht!
om die dag te vertrekken, werd tussen 12 uur 30 en 14 uur 30 met !
enige tussen

— 3 —
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eMge tussenpozen op vier ver van elkaar verwijderde plaatsen aan
boord van de " Johan van Oldenbarnevelt" begin van brand; geconsta-
teerd. " ' . ::
Dit begin van brand bestond bij al deze gevallen in het aantref-
fen van smeulende bedden - bultzakken -, waarbij dan werden aan-
getroffen ineengerolde papieren scheepsbonnen, waarvan gedeelten
waren "verbrand- en kennelijk hadden gediend om ,de:ze bult zaken tot
branden te ba?engen. c : . . ,,
Doordat telkens het begin v^n^deze branden, tüjdig werd ontdekt,
kon erger wordden voorkomen en- bleef .de isohade b.eperkt tot enige
van déze half verbrande of verschroaide bultzakken.
Daar hier kennelijk kwaadwilligheid - sabotage - in het.spel

« was,werd. onmiddellijk dee plaatselijke: politie met eve>a.«; inken»«-
nis gesteld, welke aan boord een onderzoek heeft ingesteid, wat
'echter geen resultaat opleverde i: ;j
" Hoewel geen enkele zekerheid1 bestaat of kaïi <worden -;verondersteld
jE^tfent de; motieven welke tot he1^ 'stichten van .-deze branden heb-
ben geleid en het onmiddellijk ook. door de scheep s-of f i eieren in-
gegteldefonderzoek eveneens geen resultaat opleverde, is men in
'deze kringen er van1 overtuigd^: dat dez^ branden opzettelijk wer-

. den gesticht en men hier te dojon heeft met sabotage gevallen«Mn-

0. 3,



396 H - '50*

Onderwerp: Jndonesisohe Schepeling

Mede ten vervolge op het dezerzijds schrijven N<o. 396 G -.'50 van 9 Janu-
ari 1951, zij medegedeeld, dat naar werd vernomen ,q»p 6 Maart 1951, te
Djakarta werd getracht Indonesisch scheep sper soneel te .doen monsteren
vaanhet Ms.."Oranje" van de Stoomvaart Mij.."Nederland", welk schip op
8 Maart 1951 van Djakarta nsar Arasterdam is vertrokken,

-Bij het monsteren van dit personeel werd zij den s de Mij .'"Nederland" het
standpunt in-genomen, dat zij die zich <aan boord van de schepen der Mij.

-"Nederland" hadden doen kennen als de z.g. <" belhamels" of "raddraaiers"
niet in de gelegenheid zouden worden gesteld,, andermaal te monsteren.

Door de bestuurders der Indonesische zeelieden verenigingen,' werd daar-
op de eis gesteld,dat alle voormalige Indonesische schepelingen zonder

-uitzondering wee^r in de gelegenheid zouden worden gesteld om.te monste-
ren. " ' . . -
Toen deze eis door de "Nederland" niet werd" ingewilligd, kwam men over-

„een, deze aangelegenheid voor? te legden aan het Ministerie voor Arbeids-
aangelegenheden te Bj-akarta.Door deze Indonesische regerings-instantie
LZOU toen zijn bekend gesteld, dat de personen, die zich aan boord van
ide schepen der Mij Nederland" hadden doen kennen als onruststokende
"belhamels"en"raddraaiers", niet in de gelegenheid diende-j,te worden ge-
steld om opnieuw te monsteren.
Niet bekend is op welke wijze dit men in g s-ver schil tem slott.e is opge-

lost. Zodra hierover iets bekend is z^l daarvan bericht worden gezonden.

T.a.v'. het vermelde in het dezerzijds^ schrijven No. 396 A- '50 van 14
November 1950,omtrent, de gelden welke, reeds vanuit Peking waren( toege-
zegd en binnenkort in Indonesië zouden aankomen voor e<en eventuele sta-
king van Indonesisch seheepspersoneei van meerdere met namen genoemde
schepen,ferd thans azütaz het volgende vernomen. • '

Omstreeks October 1950 en ook later, logeerde in Hotel des Indes te
Djakarta, de Consul - of Consul Generaal - van de huidige regering der
Chinese Volksrepubliek en meerdere personen - Chinezen - verbonden aan,
of werkzaam op,-het Consul-o; t der reeds genoemde Chinese Volksrepubliek*

„Naar werd vernomen, was het schering en inslag,, dat leiders van oommu-
jiistische georiënteerde en bij de "SOBSI" aangesloten vakverenigingen
„deze Consul en/of diens medewerkers in het Hotel des Indes bezochten en
met deze herhaaldelijk langdurige 'gasprekksn voerden.Ook werden daarbij
meerdere malen opgemerkt, leiders van de vakverenigingen van Indonesisch
seheepspersoneei,varende op de schepen der Nederlandfse Stoomvaart Mijen,
zoals de " Nederland" en " Rotterdamse Lloyd".
Tn tot oordelen bevoegde kringen is men er van overtfaigd,dat door de
evenbedoelde consulaire vertegenwoordigers van 'de Chinese Volksrepubliek
aan deze hun bezoekende leiders deryvakverenigingen,niet alleen voor-
lichtende - dus geastelijke en morele - steun werd verleend, maar ook
financiële steun.Hoe groot deze geldelijke steun was - is -kon door deze
tot oordelen bevoegde kringen niet worden. vastgesteld.,Algemeen is men
daar echter van oordeel, dat deze geldelijke steun niet gering is - ge-
weest - en daaraan meerdere honderd duizenden .guldens wêrdftCbesteed.Hier-
bij werd opgemerkt, dat deze belangrijke geldelijke steun, niet uit-
sluitend bestemd is - of was— voor de staking van Indonesische schepe-
lingen, doch voor de stakingen «n de daarmede gepaard gaande agitatie
in het algemeen, welke door de communistisch georiënteerde en bij de
"SOBSI» aangesloten vakverenigingen in Indonesië werden geprdlameerd en
geleid» <

zoals in - 2 -

z.o.z.
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Zoals in het dezerzijds schrijven No. 396 F -'50 van 20 December
1950 werd vermeld, vertrokken begin October 1950 per K.L.M, vlieg-
ttig van .Amsterdam naar Djakarta, de vertegenwoordigers van de ««fe •
scheepvaart mij en " Nederland" en " Rotterdamse Lloyd".Doel van de-
ze reis was, om in Indonesië" besprekingen te voeren met de leiders
van de vakverenigingen van Indonesische schepelingen,over de moei-
lijkheden met betrekking tot de loons- en arbeids-voorwaarden van
deze schepelingen,varende op de schepen van de evengenoemde scheep-
vaart mi j en eiLcvgeorganiseerd zijn bij de evenbedoelde vak ver enig in-

< gen. **
Eveneens is in het even aangehaalde schrijven vermeld,dat men niet
tot deze besprekingen is kunnen komen,Wel hebben naar thans werd
vernomen,de vertegenwoordigers der scheepvaart mij en, toen bespre-
kingen gevoerd met Mr. Han, verbonden aan de .Arbeids-inspectie der
Indonesische regering,doch daar de vertegenwoordigers der vakvere-
nigingen niet ter plaatse'waren,of voorgaven niet ter plaatse te
zijn, is men toen n ie tv tot de eigenlijke besprekingen kunnen komen,
Wel werd toen overeengekomen, dat op 15 Januari^ 1951 besprekingen
zouden worden gehouden over deze aangelegenheden, met de vertegen-
woordigers der scheepvaart mi j en ener- en de vertegenwoordigers der
vakverenigingen ander-zij ds. Deze besprekingen zouden dan worden bij-,

. gewoond, ftoor meer genoemde Mr. Han, als vertegenwoordiger der In- (
donesische regering.Ook op 15 Januari. 1951 - aldus werd vernomen -
hebben deze besprekingen evenmin plaats gevonden, omdat de verte-
genwoordigers der vakverenigingen daar kennelijk niets voor voelden
en steeds alle mogelijke en onmogelijke uitvluchten zochten.Wel
heeft Mr. Han toen getracht te weten te komen wat de eventuele voor-

/wa- stellen^welke de scheepvaart mijen dachten te doen,doch deze zijn
ren daar niet op in gegaan.

In tot oordelen bevoegde kringen is men de mening toegedaan,dat de
hierbedoelde vakver en igings-leiders zich tot 3*MZBDc3BKS|KE»k±iqgKH: dus-
ver aan~deze besprekingen hebben onttrokken,omdat: <
a. zij niet voldoende capaciteiten hebben - onbekwaam zijn - om fle-

' ze;besprekingen te voeren,of
b« zi-j deze besprekingen - waarvan^ het Indonesisch scheep sper soneel

kennisdroeg dat "zij zouden wordTen, gehouden - kennelijk op de lan-
"ge baan.hebben geschoven^. om zodoende de ontevredenheid en onrust
onder de goedwillende Indonesische schepelingen te vergroten,om

, ook deze gemakkelijker tot agitatie - staking -<te bewegen.
Tevens is men in de meer bedoelde - tot oordelen bevoegde kringen -
over het algemeen Van mening, dat .alhoewel daaromtrent ge«n zeker- :
heid kon worden verkregen, met aan.zekerheid grenzende waarschijn-
lijkheid moet worden aangenomen, -.dat bij deze leiders de onder b,
bedoelde motieven prevaleren en- ook reeds gedeeltelijk tot succes

< ' . • ' • hebben geleid. . • v t
t ' Dit n'.l./iis o.a. mede gebleken op de laatste thuisreis van het Ms.

"Willem Ruys", welk 'schip op. 2 Maart 1951 vanuit Djakarta te Rotter-
dam is aangekomen. . . . •

:i Hoewwl ook gedurende deze reis vrijwel geen moeilijkheden van de a
zijde der Indonesische schepelingen werd^pndervonden, bleek toch,
dat en een minder prettige stemming heerste onder, de schepelingen,
over he-t lange uitblijven van de b&sprekingén met de vakverenigings-
leiders over'loonsverhogingen, welke dreigde om te slaan in onte-

-vredenheid. , >
tNaar aanleiding hiervan besloo.t de directie der .Koninklijke Rotter-

~ damse Lloyd, eigener beweging de gggeis van de Indonesische schepe-
lingen te verhogen met 15 tot 35 $,, waarbij dan aan de schepelingen
met de laagste -.aanvang - gagefcs^e grootste loonsverhoging werd
toegekend.Het het treffen van deze maatregelen hoopt men tevens z,g.
de wind, zo niet in zijn geheel,dan toch zeker voor een gBÖ6èlte,uit
de zeilen van de vakverenigingsleiders te hebben genoiaen.Ondanks dit,
blijft men echter ook in deze krine«n

Dingen van mening, dat hiermede de
moeilijkheden - 3 -
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moeilijkheden met de Indonesische schepelingen niet zullen zijn opge-
lost, doch de organisaties zullen blijven ageren.
De aandacht blijft zoals steeds op deze aangelegenheid gevestigd «n zo-
dra dienaangaande iets naders zal worden vernomen, zal daarvan bericht
worden gezonden,linde,-

JU A



I.D.NO. 2
Vertrouwe li j k,

Betr. : Actie Indonesische schepelingen.

C

(22 JAN. 1951

Naar aanleiding van het bericht in het dagblad "De Vaar
heid" van 13 Januari 1951» betreffende de "Actie van Indone-
sische schepelingen in Rotterdam",werd het volgende vernomen:

Gedurende de laatste reis van het m.s, "VILLEM RUIJS"
van de Koninklijke Rotterdamse Lloijd, van Djakarta naar Rot-
terdam, bleek dat een deel der Indonesische schepelingen aan
boord van dit schip, iets hadden tegen de Nederlandse hof-
meest er,genaamd Zoet e, wonende te Rotterdam*

Ben van deifschepelingen,de bar-bediende,genaamd Moena-
~l war,stelde gedurende de reis de hofmeester Zoete er van in

kennis, dat de Indonesische bedienden voornemens waren bij
aankomst te Rotterdam, een klacht in te dienen bij de directie
van de Lloijd, over de gedragingen van Zoete,

Bij een gesprek, dat Zoete tijdens dez'e reis met meer-
dere bedienden had, over het verrichten van werkzaamheden aan
boord, liet deze zich ontvallen, dat het hem,Zoete,bekend wa
dat zij - de bedienden- voornemens waren tegen hem bij aan-
komst te Rotterdan een klacht in te dienen bij de directie»

i Naar aanleiding van deze mededeling, werd door de ge-
«xlzamenlijke bedienden, Moenavar aangewezen als de persoon,die
l de hofmeester Zoete hiermede in kennis had gesteld.

Toen de klacht was samengesteld en door de gezamenlij-
ke bedienden getekend moest worden, weigerde alleen Moenawar
om deze. mede te ondertekenen. Hierin meenden toen de overige
bedienden de juistheid van hun veronderstelling te zien,dat
Moenawar inderdaad een en ander had door gegeven aan hofmees-
ter Zoete.

Het gevolg hiervan was, dat naast de klacht tegen Zoe-
te ook met klem werd verzocht - ge'êist - de bar-bediende Moe-
nawar, als zijnde een "verrader", niet met het m.s, "VILLEM
RUIJS" naar Indonesië te laten terugkeren, welk verzoek werd
ingewilligd*

Een en ander had tot gevolg, dat Moenawar niet met de
"VILLEM RUIJS", toen deze op 12 Januari 1951 van Rotterdam
naar Djakarta is vertrokken, naar Indonesi^ is teruggekeerd,
doch thans is te werk gesteld te Rotterdam»

Door een toevallige samenloop van omstandigheden,kon
ook hofmeester Zoete niet met de "ÏILLEM RUIJS" naar Indone-
sië" vertrekken»r'"(lITOE).

Aan
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M I N I S T E R I E VAN B INNENLANDSE ZAKEN

" BERICHT OP SCHRIJVEN VAN
X1

/^••"
NR. 310? AFD. Kabinet.

December 1950, no. 97062.
BETREFFENDE ^^ s-G-ravonhage, 13 Februari 195 1.

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDENBijlage: 1.

GEHEIM
Onder verwijzing naar Uw nevenvermeld schrijven

doe ik U hierbij toekomen een afschrift van een, van de

Minister van Buitenlandse Zaken ontvangen, f otooopie

van een brief van de Consul-Generaal van Singapore van

( 31 Januari j.l.

ZAKEN,

AAN:
de Heer Hoofd van de B .V. D.,
Javastraat 68,
's-G r a v e n h a g e »

------- ^ f /
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AFSÖHRHT.

CONSULAAT GEKBEAAL DER

Ho. 7III-E-3/579/83.

in tweevoud no. l en 2.

Communisme in Indonesië. Singapore, 31 Januari 1951.

GEHEIM
Haar aanleiding van Uwer Excellentie's missive dd. 27 December 1950,

no. 107186̂ /1038 en het daaraan gehechte "Geheim-Rapport", heb ik de eer
Haar volledigheidshalve te berichten, dat mijn informatiebronnen zeer i

/ sceptisch staan tegenover het bestaan van geldelijke steun uit Peking
*£{ (nl. van de W.F.Ï.U») aan de Indonesische S.O»B»S«I. De veronderstelling '
' is, dat het contact tussen de W.F.T.U. en de 3.O.B.S.I. voor̂ asnog niet
in die mate is geconsolideerd.

Bovendien is het waarschijnlijk, dat de S.O.B.S.I., die gemiddeld
2$, ontvangt van de lonen van plusmin. een miljoen leden, voorlopig vol-
doende ruim bij kas zit, vooral nu de meeste stakingen onder haar auspi-
ciën gunstig verlopen en lonen gedurende de stakingsperiode geheel of
gedeeltelijk voor rekening van de werkgever komen.

De Consul, belast met de waarneming
van het Consulaat Generaal,

(get. ) J. van der Gaag.

Zijner Excellentie
de Minister van Buitenlandse Zaken,

1 s "G r a v e n h a g e»
Overeenkomstig het oorspronkelijke;

DE SECREIARI3-G3Ü1ÖSEML VAtT HET
MIHISKSRIS W BINNENLANDSE ZAKEN,
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,..„onderwerp: Indonesische Schepelingen» /\ft
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JL.

V13 JAH.1951^

! f J s f. ,, •m
j aan

V e r t r o u w e l i

Zoals ï£i de 5de en 6de alinea's van het dezerzijds schrijven
No. 396 ï1 -'50 van 20 December 1950, werd vermeld, werd door
de Indonesische schepelingen varende op de schepen van-de
Stoomvaf rt Mij. "Nederland", o.a. de eis gesteld, om bij het
verrichten van werkzaamheden aan boord van de schepen der Mij
" Nederland",de "ikat«» kepala" - hoofddoek - te vervangen
door de"kopiah" - Indonesische zwarte fez - muts,Zulks daar
in het verplicht dragen van de hoofddoek een zekere oude
slaafse onderdanigheid moet worden gezien, welke geheel in te-
genstelling is met de verworven vrijheid en onafhankelijkheid
van het Indonesische volk»

Toen op 7 December 1950 het Ms "Oranje" van^de Mij " Nederland"
van .Amsterdam naar Djakarta vertrok, werd één dag voor het ver-
trek van dit schip, door het Indonesisch scheepspersoneel an~
dermaal de eis gesteld, de hoofddoek te vervangen door de zwar-j
te muts»
Door overreding en erop te wijzen, dat deze en nog meerdere on
dere eisen, betrekking hebbende op de loons- en arbeids-voor-
waarden der Indonesische schepelingen, besproken zouden worden
met de leiders der vak-organisaties in Indonesië1 ,bleven deze

chepelingen toen hun arbeid aan boord verrichten»

Bij het monsteren van de Indonesisch© bedienden voor het Ms.
Oranje", op' 5 Januari 1951 te Tandjong Priok - Djakarta -

werd de eis van hét vervangen van de hoofddoek door de zwarte
muts wederom gesteld.

Met deze bedienden,werd toen in het bijzijn van de vertegen-
woordigers van de S.B.P.P. - de 'vakorganisatie/waarbij vrijwel
alle Indonesische schepelingen zijn aangesloten - wesé- to»n
door de vertegenwoordigers der Mij. "Nederland" overeengekomen,
dat alle lopende kwesties met betrekking tot de loons- en ar-
beids-voorwaarden - derhalve inclusief het dragen van de
hoofddoek of zwarte muts - op 15 Januari 1951 met de vertegen-
woordigers van de S,B.P.P. zouden worden besproken.
Hierop werd door alle .Indonesische schepelingen op de oude

voorwaarden - w.o. ook het recht van overplaatsing op anöere
schepen gedurende hun verblijf in Nederland « gemonsterd^Mede
werd toen overeengekomen, dat/alle nader te treffen regelingen
terugwerkende kracht zou worden verleend.

/ Ondanks deze afspraf-k^ verschenen op de ochtend van het ver-
Strek van de " Oranje" - Zaterdag ë6 Januari 1951 - alle 3hdo-
/nesische bedienden met de zwarte muts aan boord van de "Oranje"

In tegenwoordigheid van de plaatselijke voorzitter van de
S.B.P.P,, werd deze houding door de arbeidsinspectie der Mij.
" Nederland" ten sterkste afgekeurd en werd HHK betrokkenen
zeer nadrukkelijk gewezen op hun ondisciplinöir optreden en ge-
drag.
Gezien de daarbij door de Indonesische schepelingen ar-ngenome i
houding en ter

- 2 -
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houding en ter voorkoming van verdere ontoelaatbare ondermij -
ning der discipline a^n boord, ételde de gezagvoerder van de
"Oranje" in overleg met de arbeidsinspectie der Mij, "Nederland
te Djakarta, deze bedienden toen voor de keuze, de hoofddoek
dragen, of af monsteren» Behalve 7 mandoers hebben daarop, alle
bedienden als hun wens te kennen gegeven, dat zij wenste^af te
monsteren, waarop zulks geschiedde.

Bij het vertrek uit de haven van de " Oranje", bleek, dat het
personeel van de sleepdienst,. zich Solidair had verklaard met
de afgemonsterde Indonesische schepelingen en weigerde het
schip van de wal en uit de haven te slepen, waarop het schip
geheel op eigen kracht, ongeveer 3 uur later, is vertrokken.

I.v.m. dit arbeids-oonflict, werd door de vertegenwoordigers
van de " Nederland" te Djakarta uitzending gevraagd naar Colom-
bo of Port Said, van 30 Nederlandse bedienden, ten einde als
vervangers van deze Indonesische schepelingen op de ovengenoem-
de havenplöotsen, aan boord van de "Oranje" te worden te werk-
gesteld.

Getracht wordt thans 15 tot 20 personen voor dit doel per
vliegtuig naar Aden te zenden.

Reeds sedert geruimen tijd had men zijdens de Mij. "Nederland'
overwogen, om bij dit soortjgevallen te trachten te Singapore
Chinees bediende personeel aan boord te nemen,Hierop is men
ten slotte teruggekomen, niet alleen omdat ook is gebleken, dat
mede i.v.m. de gewijzigde toestanden in China, het vaak moei-
lijk is aan de hoge eisen welke door het Chinees spheeps-perso-i
neel worden gesteld te voldoen, maar ook omdat men^ gezien de
grote belangen welke de Mij "Nederland" in Indonesii heeft,
dit arbeids-i-confliot niet direct zonder meer op de spits wil
drijven.oerhalve middels overleg zal trachten tot een vereo^lili
te komen, n

Hierbij zij ten slotte aangetekend, dat door het üidonesisch-
scheepspersoneel van het Ms."Willem Ruijs", toen dit schip op

•30 December 1950 vanuit Djakarta te Rotterdam was aangekomen
onmiddellijk op dezelfde gronden, de eis werd gesteld de Ijoofd-
doek door de zwarte muts te doen vervangen.Deze eis werd toen

"O. & T. S.
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V ert rouwelijk*

Betr,: XQ^ojiesische schepelingen*

to
Evenals bij de Stoomvaart Mij* "Nederland" - Uw schrij-

ven No.99629 van 28 December 1950 - werd ook door het Indo-
nesisch scheepsbediendenpersoneel, varende op de schepen
van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd, bezwaar gemaakt tegen
het verplicht blijven dragen van de "ikatan kepala" - hoofd-
doek - bij het verrichten van werkzaamheden aan boord der
schepen»

Ook hier werd gevraagd om deze hoofddoek te doen vervan'
gen door de "kopiah" - Indonesische zwarte fez -muts. Dit
omdat ook naar het oordeel van de hierbedoelde scheepsbedien
den, in het verplicht dragen van de hoofddoek een zekere
oude slaafse onderdanigheid moet worden ge zien,welke geheel
in strijd moet v/orden geacht, met de door het Indonesische
volk verworven vrijheid,

Vrijwel onmiddellijk na aankomst van het m,s."WILLEM
RUYS", van Djakarta te Rotterdam, op 30 December 1950,werd
door de aan boord van dit schip aanwezige Indonesische "ver-

ft rouwensmannen" officieel aan de Chef Civieledienst van het
fi Indonesische personeel het verzoek gedaan, de hoofddoek te
l vervangen door de"zwarte muts",welk verzoek door de directie
f der Koninklijke Rotterdamse Lloyd werd ingewilligd. Dit te
V. meer,daar reeds meermalen was gebleken, dat tijdens de rei-
zen alle mogelijke en onmogelijke motieven en uitvluchten
werden bedacht, om aan het dragen van de "hoofddoek" te ont-
komen,

Zijdens de directie van de Koninklijke Rotterdamse
Lloyd werd in verband hiermede bekend gemaakt, dat met in-
gang van 4 Janue„ri .1951 bij het verrichten van werkzaamheden
inplaats van de hoofddoek de "zwarte muts" moet worden ge-
dragen»

Verder werd vernomen, dat gedurende de laatste uit-en
thuisreis van het m.s* "Willem Ruys" geen noemenswaardige
moeilijkheden werden ondervonden van het Indonesische
scheepspersoneel (E INDE)«

Aan B,V.D,
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Onderwerp: Indonesische Schepelingen*

20 December 195

4X - f̂ hfêl

f21 DEC. 1950'Pfl

V e r t r o u v; e

p-
i Zoals dn de vijfde alinea van het dezz. schrijven No. 396-

A-''50 van 85 September 1950J reeds werd vermeld, zijn begin Oc-
tober 1950 per K. L. M. -vliegtuig naar Indonesië - Djakarta -
vertrokken de vertegenwoordigers von de scheepvaart My'en :
Nederland en Rotterdamse Lloyd.

Doel van deze reis was om in Indonesië besprekingen te voe-
ren met de leiders der vak- verenigingen van Indonesische sche-
pelingen, over de moeilijkheden met betrekking tot de loons-
en arbeidsvoorwaarden van de Indonesische schepelingen varende
op de sdhepen van de genoemde scheep va ar tmyén, die georgani-
éeerd zijn bij evenbedoelde va k- verenig in gen.

Nu enige weken geleden, deze hierbedoelde vertegenwoordi-
gers der scheepvaart my'en in Nederland zijn teruggekeerd,
werd vernomen,- dat vorenbedoelde besprekingen niet hebben
plaats gehad, daar geen direct contact kon worden verkregen
met de leiders van de va k- ver enig in gen der Indonesische sche-
pelingen.

Ten tijde nl. dat deze vertegenwoordigers in Indonesië -
Djakarta - arriveerden, werd te Soera ba ia een congres gehouden
van meerdere bonden en 'verenigingen van Indonesische zeelieden
en havenarbeiders. ( over dit congres verscheen in het dagblad
"De Waarheid" van 6 November 1950 een resumerend verslag, waar-
uit bleek, dat deze bonden en verenigingen tot een fusie -waren
gekomen en als geheel aangesloten is bij de uitgesproken commu-
nistisch georiënteerde centrale van vak- verenigingen : de S. O.
B. 3.1. )

T. a. v. het verloop van dit congres werd thans nog vernomen,
dat door Drs. Moh. HATT.A bij de opening een rede werd gehouden
waarin hij o. a. wees op het grote gevaar dat voor de vakbewe-
ging in het algemeen is gelegen in het communisme en de leiders
van deze ideologie zoals Stalin e. a.

Deze rede van Moh. RATT.A werd door het congres niet onver-
deeld gunstig ontvangen, hetgeen o. a, bleek uit het feit, dat
bij de aanvang van het congres de zaal was versierd met levens-
grote portretten van Soekarno - Hatta - Stalin - MÖO Tse Tung
Lenin - Marx e. d. terwijl bij het einde van dit congres bijwij-
ze van protest tegen even gememoreerde rede van Drs. Moh. HATTA
de portretten van Soekarno en hem, Hatta, waren verwijderd.

Een der hierbedoelde vertegenwoordigers gaf mede aan de hand
ven het vorenstaande- en andere waarnemingen in Indonesië, als
zijn mening te kennen gat, dat de vakbeweging in Indonesië in
hè t algemeen en de bij de S.O.B. S. I. aagesloten vak- verenigingen
in het bijzonder, uitgesproken communistisch zijn georiënteerd.

~ "' r
Zo a l si /in de bijlage von het dezz. schrijven No. 396-A~'50

an 14 November 1950J is vermeld lagen eind October 1950 in de
haven van Djakarta - Tandjong Priok - de schepen : "Oranje" -
"Johan van Oldenbsrneveldt" en d© "Tarakan" met ongeveer 500
Indonesische schepelingen.

Toen • -2-
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van 20 December 1950,

C

Toen bij het monsteren van het Indonesisch soheepspersoneel
van het Ms. Oranje enige moeilijkheden werden ondervonden, stel-
de de vertegenwoordiger van de Stoomvaart My. Nederland zich in
verbinding met de Se. secretaris van de voormalige S.B.K.P. te
Tandjong Priok, die daar toen aanwezig was.

Het gevolg hiervan was, dat met deze 2e. secretaris werd over-i
eengekomen, dat zij den s de ex-S. B.K.P. de gejiweldte verbeteringen
t.o.v. de loons- en,arbeidsvoorwaarden der Indonesische schepe-
lingen zouden worden samengevat en bijwijze van voorstel voor
verdere besprekingen aan de respectievelijke scheepvaart my'en

\n worden voorgelegd, om middels overleg tot een vergelijk
te komen.

Het gevolg hiervan was, dat e.e.ö. aan de Indonesische sche-
pelingen werd medegedeeld.en deze toen zonder verdere moeilijk-
heden hebben aangemonsterd.

Thans, ruim een maand nadat deze afspraak werd gemaakt, werd
et toegezegde voorstel nog niet door de scheepvaart my'en ont-

van gen.
Zijdens deze maatschappijen werden tot dusver nog geen voor-

stellen t.o.v. eventuele verbeterde loons- en arbeidsvoorwaarden
gedaan.

§ Sen van de eónd Qct obey_j-95£ te Tandjong Priok door de Indo-
esische schepelingen gesnelde eisen was, het vervangen van de
elhaast traditioneel geworden "ikat-kepala" - hoofddoek - door

«e"kopiah'T - Indonesische zwarte fez - muts.
Deze eis werd gedaan, omdat naar het oordeel van de Indone-

sische scheepsbedionden in het verplicht dragen van de hoofd-
doek bij het verrichten van diensten - bedienen - aan boord der
schepen, een zekere oude slaafse onderdanigheid moest xvorden ge-
zien, wat niet het geval zou zijn wanneer de zwarte Indonesische
muts kon worden gedragen.

Opmerkelijk is, dat hoewel de Indonesische scheepsbedienden
bij het vertrek van het Ms. Oranje van Tandjong Priok, genegen
bleken hun eis - het vervangen van de hoofddoek door de zwarte
muts - op te schorten, een dag voor het vertrek van de "Oranje"
van Amsterdam naar D Jakarta - !LJPaaambejr_ £950. - vrijwel geheel
onverwacht deze eis opnieuw werd gesteld. Het is tenslotte ge-
lukt middels overreding en erop te wijzen, dat dit een der punten
zal zijn waarover verder overleg zal worden gepleegd met de vak-
organisatie en derhalve niet vooruit kan worden gelopen op een

\|eventuele beslissing, de scheepsbedienden te bewegen hun werk-
zaamheden aan boord van de "Oranje" te blijven vervuilen.

Algemeen is men echter in tot oordelen bevoegde kringen van
aening, dat soortgelijke moeilijkheden met het Indonesisch

Ischeepspersoneel voorshands zich nog wel herhaaldelijk zullen
fblijven voordoen en de mogelijkheid niet uitgesloten moet worden
1 geacht dat daaruit grotere moeilijkheden zullen kunnen voorkomen

Niet bekend is om welke reden de toegezegde - door de ex-S.B.
K.P. samen te stellen - eisen voor verbetering van loons- en ar-
beidsvoorwaarden, nog niet door de scheepvaart my'en werden ont-
vangen .

Tenslotte -3-
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< Vertrouwelijk.

Tenslotte zij nog medegedeeld, dat als contact-persoon voor
het Indonesische Hoge Commissariaat te Den Haag en de scheep-

*• vaart my'en is aangewezen : Mr. Moh. ^CHMAD.
l Deze Moh. ACHMAV heeft o.a. tot taak, het behartigen van de
ƒ belangen in het algemeen en van de sociale belangen in het
f bijzonder van de Indonesische schepelingen, varende op de
I schepen der Nederlandse scheepvaart my'en.

In een schrijven van 20 November 1950, gericht aan de Di-
rectie van de 3toomvaart My. Nederland, deelde Moh. Achmad vd.
namens het Hoge Commissariaat mede, dat als zijn assistent

Al was aangesteld : Mas KAS3M.A, wonende te Den Haag, Obrecht-
straat 38S telefoon 334940.

In dit schrijven werd verder verzocht, om aan deze KASSMA
f de nodige hulp en medewerking te verlenen bij het verrichten
l van zijn werkzaamheden i.v.m. het behartigen van de sociale
belangen van de Indonesische schepelingen.

Een foto van Mas KASSJWA wordt hierbij gevoegd. Einde.

O.V. 3. i

C
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Uw schrijven No. 97018
van 17 ïfovember 1950«

Onderwerp: Verslag in het blad;MASSA

g7 November 1950

V e r t r o u w e l i j k.

In antwoord op het bovenaangehaald schrijven, zij medege-
deeld, dat tot dusver niet is kunnen blijken, dat ter plaat-
se, of elders in Nederland, een correspondent zou zijn ge-
vestigd of verblijven, van het te doerabaja verschijnende
communistische blad : "Massa".
Naar uit het afschrift verslag uit het blad "Massa" van

5 October - gevoegd bij het bovenaangehaald schrijven - kan
blijken, zou aan de Zondag-avond daaraan voorafgaande - pada
h-ari malam A-ehad j,l - d*i. dus op zondag l October 1950,
door ongeveer 400 Indonesische zeevaaenden en vele Neder-
landse vertegenwoordigers, in het "Odeon" gebouw te A-mster-
dam een vergadering zijn gehouden.Op deze vergadering - §1-

\s het verslag- werd door Sudirdjo een uiteenzetting gege-
V ven -fraii.de Jolitièfc \zoals .d'eze door de Indonesische-regering
vwordt gevoerd t.o.v, de wereldpolitiek en waardoor Indone-
sië is geworden een oorlogs-basis van het Amerikaanse kapi-
talisme en imperialisme*

Met betrekking tot het evenbedoelde verslag uit het blad :
"Massa", zij medegedeeld, dat er te Amsterdam geen vergader-|
of veremigings-gebouw "Odeon" bestaat.

Mede is niet kunnen blijken, dat op Zondag l October 1950
te Amsterdam een vergadering werd gehouden waarbij ongeveer
400 Indonesische zeevarenden en vele Nederlandse genodigde^,
aanwezig waren.

Wel werd te A-msterdam op Dinsdag 3 October 1950 te 19 uur
30 in het verenigings-gebouw " De Leeuw", Valkenburgstraat
149, onder auspiciën van het te Amsterdam gevestigde: "Komi-
te Pelajaran Indonesia", een filmavond gehouden, welke werd
bijgewoond door ongeveer 35 personen, kennelijk Indonesische
schepelingen van het Ms."Oranje", welk schip toen in de ha-
ven van Amsterdam lag. (Zie het dezerzijds schrijven No.
396D -*50 van & October 1950.)

Zoals uit het schrijven l,D, No, 932 van 16 September 1950
kan blijken, werd eveneens onder auspiciën van het: "Komite
Pelajaran Indonesia", op Zondag 10 September 1950 in het
" Odeonn-gebouw a^n de Gouvernestraat 50 - 72 te Botterdam
een filmochtend gehouden voor Indonesische zeevarenden.
Deze bijeenkomst werd bijgewoond, door 176 personen, w.o.

140 indonesiërs.Hiervan waren kennelijk ongeveer 100 Indone-
sische schepelingen van het Ms "?fillem Buijs", welk schip
toen in de haven van Botterdam lag*

Op deze bijeenkomst werd door SUDIHDJO, geboren te Minggi-
ran, 23 November 1922, -bij U bekend - een vrij uitvoerig

betoog gehouden
- 2 -
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betoog gehouden, waarbij hij ongeveer sprak als vermeld in
het verslag opgenomen in het blad "Massa" van 5 October 1950.
Naast SUDIRDJÖ vd, werd op deze bijeenkomst ook het woord

gevoerd door de Indonesische schepelingen van het Ms» "Willem
Ruijs", genaamd:
a# SOSDIEMAN, kofesmaat,verdere personalia niet bekend,
b* MATASAN scheepsbediende, id,
o, DJOJO scheepsbediende, id,
Mede werd ook het woord gevoerd door de vertegenwoordiger

vgn de " A-lgeraene Nederlandse Bond van Zeevarenden" (E.V.C.)
genaamd:
NOOTER, Hendrikus Jaeobus, geboren te Amsterdam, 20 November
1920 - bij U bekend -, die evenals SÜDIRDJO sprat over de
agressie van Amerika op Korea en daartegen protesteerde,

In het dagblad "De Waarheid" - Rotterdamse editie - van 11
September 1950, is van deze te Botterdam gehouden filmochtend
een verslag opgenomen, aanvangende als volgt:
" Het comité van Indonesische Zeelieden, heeft Zondagmorgen
" in de schouwburgzaal van » Odeon" een filmochtend gehouden"

In dit korte verslag is geen melding gemaakt, dat deze film
ochtend $e Rotterdam werd gehouden.

Zoals bekend mag worden verondersteld, is het Ms. "Willem
Ruijs» op Dinsdag 12 September 1950 van Rotterdam naar D ja-
kart a vertrokken en is op Dinsdag 3 October 1950 aldaar aan-
gekomen.

Hoewel daaromtrent geen zekerheid is kunnen worden verkregen,
mag met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aan-
genomen, datvi» het verslag opgenomen in het blad "Massa" van
5 October 1950, is bedoeld de vergadering, welke op Zondag 10
September 1950, onder auspiciën van het " Kooite Pelajaran In-
donesia" in het "Odeon"-gebouw te Rotterdam werd gehouden,
Verder is de veronderstelling gewettigd, dat door een van de

Indonesische opvarenden van het Ms,"Willem Huijs" van deze
y bijeenkomst een,tot op zekere hoogte overdreven, verslag werd

gemaakt, welk verslag hij vermoedelijk na aankomst van de
" Ruijs" te D Jakarta, ter opname aan de redactie van het blad
" Massa" te Soerabaja heeft doorgezonden.
Ook is het mogelijk, dat door een der Indonesische schepelin-

gen van het meergenoemde schip, een exemplaar van het dagblfcd
" De Waarheid" van 11 September 1950 aan de redactie van :
" Massa" werd gezonden en het verslag in dit blad, aangevuld^
werd ontleend aan het verslag opgenomen in "De Waarheid" van
11 September 1950,

De aandacht blijft echter op deze aangelegenheid gevestigd
en zodra mooht blijken* dat te Amsterdam of elders in Neder-
land, een correspondent zou zijn gevestigd van het een of
a-nder in Indonesië verschijnende extreem georiënteerd blad,
zal daarvan onverwijld bericht worden gezonden,Einde»

O, 4.
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Besloten vergadering P» I» m Ind» Zeelieden
ontvangst* bericht* 9 Novwnb«p 1950

Betrouwbaarheid berichtgever* betrouwbaar
Waardering bericht ï betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aani—
Kedeverkende instanties!——

Hierbij wordt Medegedeeld* dat van een betrouwbaar Indo-
nesiër liet volgende werd wrAoaöiu

pp Woansdag 8 Hovwaber 1950 om 20*00 uur wtsd door de
"PerhiaËuaan Indonesia'* «n ét "*Kao«m Iboen een beslotan ^»rga-
derlng gehouden In zaal 8 ren het gebouw "Anlcitla*', gelegen
aan het Weateind» te 'a-Qravwnhage.

öe aaal «as be^volEea door ppfAM» nM»aift Hugo ds
straat ao,9^ te '»*<lvftv»a2iage (peracmalla bekemd).

A*B0èsig warem oageveer een lOO-tal IndoaesiSra»
helft 0ebepeliiu(9m TOB, het a»a* "Wllleia Bnys". liggend»

•• - ~ hoofdbeatror vaa d« "P*!*** oit AastêrS wa
Hlenra» werden opgesaerJct do vooraltter SOHI'gQ, ét

de "Paaitla Peladoa Indozwaia" (
i)

ilïa bekend)*
waven enkele Hederlaadere uit Ameterdaa aavwasig.

wier naaen eabekaad s£Ja gebleven (veï»oed*li$e E»7.C»-beatuur»
dera),

Be vüojpaittw 3ÜSI50 opead* ét bijeenkomst e» deelde atétt
dat dege ver^d»ritts gpeciaal belegd «BB ter herdenking vaa 4*

ĵ flysïjMËHHttfett CP f̂fA îlnBHt wsT iWpQsPiPB^wïiBwSKHF-JA vBw9 flSyffBBfcjh^MBi JBJbu f̂t Ö3L3 QJ^
strijd tegen ét ftngelaeni «elke plaat* had op 1O Sovenber 19*5 tt
Soeraaaia* (Sa ét Japanoe capitulatie wtrd Soerab&la door ét 8a^&
«•a beaet en antaovttea 4e»eatoea hevige tegenstand van de Indo-
nealera. Hierbij werd «en Rng»l»e gentraal vesnoord)»

Speaker aeaoreerap ia iet kolt ét Japanae beaettiagatl^d en
ét na ét capitulatie gtvoerde strijd tegen ét Engelsen t» Soera-
baieu Hi^ bracht ïntlét aan é» nagedachtênla vaa de gevallen Indo-

Orer politiek »«rd niet g»a»*olarn*
Hierna apraken nog een tweetal Indonaeische aehepeHagen

(noaea onbeJsand) naneafi ét B.B»P.K:. (Bond raa Indoueaüwiie »che-
pelingea ia Indonesië)* die eveneens naaens dese bond hulde brach-
ten aan de nagedachtenis van étso pahlawana*

fervolgena wrd ov»r9»gaan tot het vertonen van ét «aalflljt
vaa het laatst «houden festival t* Praag.

£ea teyontjdagbamd van het Indonesische personeel van ét
"willem lay»* aorgde voor ét mglkale oölî atlag. Dit personeel
waa xtit Botterdan per aatobuc overgekonen» waarvoor het aelf ét

*•» 2 *•
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maakte dassa bijeaakomat d* iztdrok al«t spe-
ciaal b»l»sd te «M» oa e» atri jdars 1» h»rd»al»at doch a»er

h«t Ottdarliag» «e«ta0% tmaeen a» P. I* (l*«s eoolttf vn I»-
»»TM»m<te> «t ê» m»T,0.) «m d» ladoiioBiaehA «chape-

dergftlijlra
d _ ^ ^ h ^k *of dient stówttïtea *la d« «wUl«i Ruys" of «5» «®md»" ia

aaaw»8lg ifl»
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S E H B . I M - R A P P O R T

Er is reeds bij herhaling gerapporteerd over de B. V, G, -invloed
op het Indonesische personeel van de schepen der "Koninklijke Rot-
te rdamse Lloyd" en, der Maatschappij "Nederland" onder .directe lei-
ding van. de E. V; C. er SUDIRD JO » hoofdbestuurslid van de "Perhimpunan
Indonesia" (P.I«) te Amsterdam, die daartoe de leiding in handen
heeft van Indonesische Comité* s van Zeevarenden te Amsterdam en te
Rotterdam. Contact onderhoudt de E.V.C, ook met de bonden van Indo-
nesische Zeevarenden in Indonesië en met de bekende communistische
vakcentrale SOBSI daar te lande, waarbij bedoelde bonden zijn aange-
sloten.

Aan een vertrouwelijk ter kennis gekomen stuk, gedagtekend
D Jakarta, 11 October 1950 en afkomstig van iemand, die in acheep-
vaartkringen geïnformeerd is, wordt het navolgende oatleend:
"Anders is het jaet de havenarbeiders» georganiseerd ia de S.P.K.P,
"Dit zaakje is zwaar communistisch en nu heeft deze vereniging ook
"nog <le civiele dienst bij de Nederland ia haar macht gekregen. Mijn
"inlichtingen wijzen er verder op, dat vooral ia Amsterdam door de
"E.V.C, zwaar propaganda bij de Scheepvaartmaatschappij Nederland
"wordt gevoerd en dat de E.V.C, regelmatig contact houdt met de
"S. P. K. P. in Djakarta en met een organisatie P.B.P.K.I., gevestigd
"te Kamal (Madura). : Beide organisaties hebben de E.V.C, schriftelijk
"tot belangenvertegenwoordiger in Djakarta benoemd.
"Tegen het einde van deze maand liggen hier op Priok de Oranje, de
"Johan van Oldenbarnevelt en de Tarakan, totaal 500 man Indonesisch
"personeel en ik verwacht hier een grote staking. Gelden hiervoor
"zijn reeds uit Peking toegezegd en zullen binnenkort aankomen. De
"Stoomvaartmaatschappij Nederland ia al gewaarschuwd en men stuurt
"deze week nog de chef civiele dienst uit Amsterdam hierheen om te
"zien wat er aan te doen is".

(Met dé initialen S. P. K. P, is vermoedelijk bedoeld de S.B.K.P.
- Serikat Buruh Kapal dan Pelabuan te Djakarta; de P.B.P.K.I. is- de
Persatuan Buruh Pelajan Kapal Indonesia te Madura. Beide organisaties
zijn communistisch georiënteerd).

Wat betreft het vorenvermelde over gelden uit Peking zij de
aandacht er op gevestigd, dat aldaar bestaat een verbindingsbureau
(van het Wereldvakverbond) voor de Aziatische Vakbexveging.

In aansluiting op het vorenstaande zij hier nog het navolgende
medegedeeld.

- 2 -
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Op 28 November j.l. arriveerde op Schiphol tdt Indonesië" <$s
persoon van SUDARSONO, wonende Ngabean 6 te Djocjakarta. Volgens
zijn uitlating zou hij drie weken ia Nederland blieven» Als adres
gaf hij bij aankomst op: "PerhiBpunaa Indöaesia*1 (P*i.) te Amater-
dam, •

Sudarsono werd vaa Schiphol gehaald met auto G2-72687, een
auto van de E.V.C.

Met welk doel Sudarsono herwaarts gekomen Is, is aog niet bee-
kend.

Mogelijk is hij identiek aan Sudaraoao, secretaris-generaal
der S08SI, idem van de Bond van Spoorwegarbeiders in Indonesië en
lid van het Vredes-comité te Djocjakarta»
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Uit de ondervolgende mededeling, uit een brief gedateerd,
Jakarta, 11 October 1950, getekend door de heer MULLER,

voorzitter van het bestuur van de n Centrale van Koopvaar-
dij Officieren" *-"C,E»0,- "- te Djakarta, kan blijken, dat
aan het vrij-plotseling vertrek naar Indonesië, van de
chefs van de Civiele Diensten van de Steomvasrt Mij Me-
erland" te Amsterdam en de Kon»"Rotterdamse Lloyd" te Rot-
SPdam, blijkbaar ook nog andere motieven hebben gegolden

;dan dewelke reeds werden genoemde in het dezerzijds sohrij-
•0n H-0»396 A -'50 van 25 September 1950.
De evenbedoelde mededeling luidt als volgt:

- Anders is het met de havenarbeiders? georganiseerd in de
" S.P.K.P. Dit zaakje is zwaar communistisch en nu heeff
" deze vereniging ook nog de civiele dienst bij de Neder-
" land in haar macht gekregen,Mijn inlichtingen wijzen er v
" verder op, dat vooral in Amsterdam door de S,V»C. zwwar
" propaganda bij de Scheepvaartmaatschappy Nederland wordt
" gevoerd, en dat de E.V.C.regelmatig contact houdt met
" de S.P.K.P.in Djakarta en met een organisatie P.B.P.K.I.
" gevestigd te Kamal (madura). Beide organisaties hebben
" de E.V.C, schriftelijk tot belangenvertegenwoordiger in
" Djakarta benoemd.
" Tegen het einde van deze maand liggen hier op Priok, de
" Oranje, de Johan van Oldenbartoevelt en de Tarakan, totaal
" 500 man Indonesisch personeel, en ik verwacht hier een
" grote staking^/ Gelden hiervoor zijn reeds uit Peking
n toegezegd en zullen binnenkort aankomen. De Stoomvaart-
" maatschappy Nederland is al gewaarschuwd en men stuurt
" deze week nog de chef civiele dienst uit Amsterdam hier-
" heen om te zien wat er aan te doen is.
" Eet lijkt mij toch wel zask, dat de C. B. T.A. in Amster-
" dam ook eens een oogje in het zeil houdt wat men daar
" aan het uitbroeden is,"
Tot zover deze mededelingen*

T.a .v ._de initialen S.P.K.P. zij opgemerkt, dat hier moge-
lijk is bedoeld, de S.B.K.P. "Serikat Buruh Kapal dan Pe-
labuhan".
Met de initialen C.B.T.A, wordt bedoeld, de » Centrale

Bond van Transport Arbeiders".Einde,

0. 3,
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RAPPORT VAN C,XI.

Betr.: het te Soerabaja ver-
schijnende blad "Massa"
heeft een correspondent
in Nederland

fl5NOY.1950

Blijkens het hierbij geveegde verslag van een
vergadering van Indonesiërs te Amsterdam, opgenomen in
het te Soerabaja verschijnende blad "Massa", heeft dit
blad een correspondent in Nederland.

Verzoeke te agenderen en terug aan G«XI.

G.XI, 15-11-1950,



Uit het te Soerabaja verschijnende blad "Massa" van 3 Ootober 1950-

Indonesia akan didjsdikaii pangkalan-pe rang Amerika.

ICata j>udirdj_Q jalam rapat Komite ^elajaran Indonesia.

( Oleh korre sponden "Massa" di_

.

'T/ 1

Kurang lebih ^fOO örang pekerdja pelajaran Indonesia di negeri

dan berapa tamu orang Belanda berkumpul digedong Odeon Amsterdam pada har

malara Achad jl.öudirdjo dalam rapat ini membentukkan keadaan pplitik d̂ .

Indonesia dan bertumbuhan politik dunia pada umuranja.Saudara Sudirdjo

dalara pidatonja raemperingatkan kepada rakjat Indonesia akan adanja baha-

ja jang mengantjam negerinja.Sudah djelas maksud Amerika jang imperia-

listis itu sebgadja membikin Indonesia raendjadi pangkalan perang Amerikal

"Amerika-lah" -begitu Sudirdjo menegaskan pidatonja-" jang kini mentjoba ",

akan mendjadjah rakjat Asia seluruhnja.Dengan djalan raenjerang Bepublik .

Eakjat Korea jang demokratis itu Amerika pokoknja bermaksud untuk menem-

patkan ke kiaasaannja di daratan Asia.Terutaraa ini didjalankan karena tahu

adanja bahaja,ialah bahwa sekarang rakjat Tionkok dibawah pimpinan ge.raka|

buruh jang kuasa itu telah membebaskan Tiongkok dari setiap tjorak peme-

rintah imperialis-kapitalis5' .Demikian uraian Sudirdjo.



I.D. Ho. 1128.
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Ond.: Serikat Buruh Kapal dan
Pelabuhan.

Bijlagen: 9 .

v

3 t OCT 1950
Lu

'V"'
Ten vervolge op dezerzijds schrijven No. I, D. 1128,

d. d. 19-10-1950, wordt medegedeeld, dat met het M. s. "Wel-
tevreden" van de Koninklijke Eotterdamse Lloyd, de twee
kisten met leerboeken werden aangevoerd, afgezonden door
het bestuur van de te D Jakarta - Hand jong Priok - geves-
tigde "Serikat Burufa Kapal dan Pelabuhan" .

Deze kisten waren geadresseerd aan:
Peminpin Serikat Buruh dan Pelabuhan

Kepada Pegawai
Bang'sa Indones ia

di
Rotterdam (Holland)

In deze kisten waren verpakt, 900 in de Indonesische taal
gestelde leerboekjes, n.l.
a. 100 exemplaren van het leerboekje voor beginnelingen:

"Indonesia membatja dan menulis";
b. 100 exemplaren van het leerboekje "Terua dan Tjepat"

Ie serie Laki-laki- di kotaj
c. 100 exemplaren van het leerboekje: w n w

2e serie Laki-laki di kota;
d. 100 exemplaren van het leerboekje: " " "

3e serie Laki-laki di kota;
e. 100 exemplaren van het leerboekje: " " M

4e serie Lafci-laki di kota;
f. 100 exemplaren van het leerboekje: « w «

Ie serie Laki 2 dipesisir (strand);
g. 100 exemplaren van het leerboekje: " w 1!

2e serie Laki 2 dipesisir;
h. 100 exemplaren van het leerboekje: n n w

3e serie Laki-laki dipesisir;
i. 100 exemplaren van het leerboekje: n " "

4e serie Laki 2 dipesisir.

Ben exemplaar van ieder der bovenvermelde boek-
jes is bijgevoegd.

T. a. v. de inhoud van deze geillustreerde leer-
oekjes wordt medegedeeld, dat hierin geen onderwerpen
.et een politieke strekking of tendenz worden besproken.

De boekjes, genoemd onder b, c, d, en e, vormen
een geheel en hebben dezelfde inhoud als de boekjes ge-
noemd onder f, g, h, en i, welke eveneens een geheel vormen.

In de eerste vier boekjes is een verhaal opge-
nomen van een gezin in een stad en in de vier anderen is
hetzelfde verhaal opgenomen van een gezin bij het strand.

De eerste serie is kennelijk bestemd voor het
geven van onderwijs op de scholen in steden en grotere
plaatsen, terwijl de 2e serie kennelijk is bestemd voor
het geven van onderwijs in de dessa-scholen.

-Zoals-
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2oals reeds in bovenvermeld schrijven werd medegedeeld, zou
de als assistent-verpleger tewerkgestelde Indonesische
scheepsbediende genaamd: Sutomo. Herman, die door de S.B.K.
P. werd aangewezen voor het geven van onderwijs aan de Indo-
nesische schepelingen-analphabeten, we0r worden tewerkge-
steld als scheepsbediende aan boord van het M.s. "Sibajak".

Sutomo.. H,, voornoemd, is op 25 October 1950 met
de~"Sibajak" van Rotterdam naar Australië vertrokken.

In zijn plaats wer'd als assistent-verpleger in het
verblijf der Indonesische schepelingen van de Kon. Rotterd.
Lloyd te Rotterdam tewerkgesteld, de Indonesische saheeps-
bediende Anang. die vroeger reeds als zodanig is werkzaam
geweest.

Waar werd vernomen is Anang thans door de S-B-K-P-
aangewezen voor ĵ et geven van onderwijs aan .Indonesische
schepelingen-analphabeten van de Koninklijke Rotterdamse
Lloyd.

Op Woensdag 18 October 1950 bezocht Achmaé. Moha-
mad, van het Hoge Commissariaat voor Indonesië te 's-Gra-
venhage de verblijven van de Indonesische schepelingen in
dienst bij de Kon. Rotterd. Lloyd, aan de Lloydkade te Rot-
terdam.

Achmajj.• M., deed zich daarbij vergezellen van de
Heer Verned(d)e-7, die eveneens aan het Hoge Commissariaat
verbonden zou zijn.

Hoewel Ac hm ad,. M,., te kennen had gegeven, om met
de Personeelchefs van de Kon. Rotterd. Lloyd besprekingen
te voeren over het zenden van leerboeken door de S-B-K-P-
en de bestrijding van het analphabetisme onder de Indonesi-
sche schepelingen in dienst van de Lloyd, werd daarover-
aldus werd vernemen- niet gesproken.

Tenslotte werd nog vernomen, dat op de laatste
uitreis van het M.s. "?7illem luys" bij het monsteren van
Indonesische schepelingen te Tand jong-Priok-D Jakarta voor
de thuisreis, geen moeilijkheden werden ondervonden. Einde.-

Aan B.V.D.
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I.D, No: 1128.

VERTROUWELIJK.

Onderwerp:"Sarekat Buruh Kapal
dan Pelabuhan".

ACD/

1 9 OCT1950

Enige dagen geleden werd door de Chef van de
C i-v-iele Dienst der Koninklijke Rotterdamse Lloyd, de
hierbij in afschrift gevoegde- en in de Indonesische
taal gestelde "brief ontvangen.

Uit de mede hierbij gevoegde vertaling van dit
schrijven kan "blijken, dat door het bestuur van de te
Jakarta gevestigde "Sarekat BlmilrJIaD^-iLan Pela6uhan"J

per ms. 'l¥eltevredenffe^TT?mie^ra^r^k^^enTloê11:en wer-
den verzonden, geadresseerd aan het Indonesisch scheeps-
personeel van de Kon. Rotterdamse Lloyd.

De hierbedoelde boeken werden beschikbaar ge-
steld door het Ministerie van Onderwij s, Kunsten en We-
tenschappen der Republiek Indonesi'ê en zijn bestemd om
het analphabetisme onder het Indonesisch scheepsperso-
neel te bestrijden.

Voorts wordt in dit schrijven medegedeeld, dat
door het bestuur van de "S.B,K.P." als onderwijzer werd

, t aangesteld, de bij U bekende scheepsbediende Mj de Rot-
' terdamse Lloyd, Herman Sut_omo, genoemd ïn dezerzijds

schrijven I.D. No: 849, d.d. 6-9-1950.
Naar werd vernomen , zou de evengenoemde ïïer-

- nan Sut,omo - die reeds geruime ti jd als verpleger
aan de wal te Rotterdam heeft gewerkt - het verzoek

^hebben gedaan om weer op een schip te worden tewerkge-
( steld»1 Het zou in de bedoeling liggen, hem als scheeps-
I bediende op het ms. "Sibajak" te plaat sen, welk schip
V op 25 October a.s. van Rotterdam naar Indonesi'ê - Dja-
>karta zal vertrekken.

Naar uit de hierbij in afschrift gevoegde brief
kan blijken, werd hiervan een doordruk gezonden aan het
Secretariaat van de Hoge Commissaris voor Indonesi'ê te
's-G-ravenhage,

Het was mogelijk ïn verband hiermede, dat op
, Vrijdag 6 October 1950 een persoon van het Hoge Commis-

,M sariaat, te ' s-G-ravenhage, die zich Achmad noemde, zich
telefonisch in verbinding stelde met het kantoor van de
Cimele Dienst der Kon. Rotterdamse Lloyd en verzocht om
op het Hoge Commissariaat te Den Haag over deze Taoeken-
zending te komen spreken, daar corresponderen hierover
zijn inziens te veel tijd in beslag nam en minder pro-
ductief was. Tot dusver echter werd hieraan door de Kon.
Rotterdamse Lloyd geen gevolg gegeven.

Naar werd vernomen, werd gedurende de laatste
thuisreis van het ms, "Sibajak'1,. dat op 9-10- 195Q van
D Jakarta (Indonesi'ê) te Rotterdam is aangekomen, geen
moeilijkheden ondervonden met het Indonesisch bediende-
personeel. Mede werd vernomen, dat aan boord van dit
schip, gedurende deze reis, als bar-bediende was tewerk-

•^* gesteld de Indonesiër Rahim, genoemd in dezerzijds schrij-
ven I,D* No: 722, d.d, 6-9-1950, die destijds als ver-
trouwensman der S.B.K.P, was geplaatst aan boord van het
ms. "Villem Ruijs". j

Verder werd nog vernomen, dat naar aanleiding
- van -
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van de vele moeilijkheden, welke de laatste tijd zoowel
met het M j de Kon, Rotterdamse Lloyd als "bij feH± de
Stoomvaart Mig'1," Nederland" varende Indonesisch scheeps-
personeel werden ondervonden, ©p 4- of 5-10-1950 per
K.L.M.-vliegtuig van Amsterdam naar Djakarta zijn vertrok
ken, één vertegenwoordiger van ieder der "bovengenoemde
scheepvaartmaatschappijen.

Het doel van dèse reis/is, deze vele gerezen:
moeilijkheden mo^fc de besturen van de daar gevestigde
verenigingen van k&fc Indonesische zeevarenden daar te
bespreken en middels overleg met deze besturen op te
lossen.

Zo zouden, aldus werd vernomen, de hierbedoelde
vertegenwoordigers o.a. gemachtigd zijn om de gages van
de Indonesische zeevarenden - schepelingen - met 25%
te verhogen.

Hoewel ook gedurende de laatste reis van het
m.s. "Willem Ruijs" weer v/oor ruim F, 4000,— zilverwerk
- bestek en servies - is verloren gegaan, werd om

verdere moeilijkheden •'t e voorkomen, besloten de maatre-
gel om een gedeelte van de waarde van dit verloren ge-
gaan zilverwerk door het Europees- en Indonesisch scheepa-
personeel uit de zgn. fooienpot te doen vergoeden, zie
het vermelde in dezefcrzijds schrijven I.D. No: 722, d.d.
6-9-1950, voorlopig voor ee*i Jialf jaar op te schorten.
Einde.

Aan : B.V.D.

I.D .Amsterdam.
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Pimplnnn Pueat DJakarta. 23-9-1950,
"SAHKKAT BÜHÜH KAP AL &

Dengan Hoisat,

dengen inl Jtarai p.p. S.H. K. P. memberi tau
bahvra dongaa ka pal m. s» "Weltevreden", K* H» i*, tclnh dl-
kirim buku2 pemberajitaoan buta tmruf (pbh) dlftlamatlcan pa-
da JcepadR Personeal Indonesia Ko»Hotti,Lloyd,
dengan faotuur dam petl aoaier $

Twb*Mo. lSE/f . Ho, 5625 dan No.
Se la in <iari bufcxiE itu fcasl Klriadcaji

«uatufc air» H«naan sutoao g«bagai
kird sedsjng mtmgadjar disini, beaerte lalafuaja

p«rlu« Set»rlatan,3a icaad bairap supeja Tï
Lagi pvda kaml ha ra p supaja ttaatatóap-

p m«mb*rlKa« bantwan dan perfwitlan 3«p«nuluija dalam hal
lal karsna agar burui2 Ta. dikömudlaa da pa t l#blh aeriBfian-
Joia djelao p«k«rd5««aaj« d*asan b«2tta^fl£ur& kUaapaja Oaal-
pfeabeten int, sesual dengan Isi bu&u petuadjüte jaag
lal*

ters«but adalah teirician darl k«a»ntrlan
dan K«li«4ajaaB H»p. Iadoa«sla jang

ktwt djuga oleh Kaaentr^lan Perburulian itep. Indoaaalft. (Mi-
ni ??t6ri e vaji Aï-b«i<aazAkïin) «tas landjutan lnitfflati«f darl
anggaute kami sdrt Abd»lf«ttafth.

Atas perhatlan Tn2 aanti kami mengutjapican dipaarbaa-
Jak terima kaaslh sebeliom dan sestidaimja kami manuoggu
san adaaja.

Merclaka,
p.p. Sarelcat Buruh Kapal & P«labahant

saert. a*kai pslsjaran,

ïindihan dlkirljtócan pada
1.

3
*s Orarenfeage Holland.

2. arslp xiatiüc diketalrai.



AFSCHRIFT.

23 September 1950,

Met eerbied (dengan hormat)

Mits deze geven wij, vertegenwoordigers - p.p. -
der S.B.K.P. kennis, dat per MS "Weltevreden" van de Ko-
ninklijke Rotterdamse Lloyd werden verzonden boeken ter
bestrijding van het analphabetisme, geadresseerd aan het
Indonesisch personeel van de Kon.Rotterdamse Lloyd te
Rotterdam, met factuur en nummers der kissen):

ïwb.No.l32/f. No.3625 en No.3626.
Behalve deze boeken zenden wij tevens een diploma

van kameraad - broeder - Herman SUIOMO met zijn aanstel-
ling tot onderwijzer en die hier reeds onderwijs gaf.

Wij vertrouwen er op dat Mijnheer deze zending zal
willen aanvaarden - ontvangen - en aan belanghebbenden
zal doorgegeven.

Mede - wederom - vertrouwen wij er op, dat de Maat-
schappij zal willen helpen en de nodige - voldoende -
aandacht zal schenken - «besteden - aan deze aangelegen-
heid, zodat de werknemers - arbeiders - van Mijnheer na-
dien in staat zullen zijn gemakkelijker - beter - te wer-
ken en deze analphabeten geleidelijk aan zullen verdwij-
nen - verminderen - waartoe de inhoud van de toegezonden
boeken HHkxeen juiste - passende - handIeidingCinstructie)
is.

De vorenbedoelde boeken worden gezonden door het
Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen van de
Republiek Indonesia, welke zending ook werd bekrachtigd
door het Ministerie van Arbeidszaken van de Republiek Indo
nesia, en een gevolg is van het initiatief - streven -
van ons lid, kameraad - broeder - ABDULFATTACHT

In het vertrouwen dat Mijnheer straks hieraan de
nodige aandacht zal schenken, betuigen wij in afwachting
van nader bericht, bij voorbaat gaarne dank en verblijven,

Vrijheid (Merdeka)
prp.Serekat Buruh Kapal - Pelabuhan,

de secretaris van de afd.zeevarenden,
w.g. SüBIANTO.

Doordruk verzonden aan:
1. Kantoor Secretariaat v/h

Hoge Oommissariaat van de
Rep.Indonesië.
RtJ.Schimmelpenninoklaan 3
's-Gravenhage Holland.

2. Afschrift voor het archief.
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No* 396-D- '50. J><r s—5-fi<>tober l950'
- -^* J O P KAART
.Onderwerp : KOMITE PELAJARAN 3NDONESIA|uê<
Bijlage: een. '™~'

JARAN
October 1950 te oa. 19.30 uur werd door het K

(Comité voor Indonesische Zeevarendenj eerTYïïm-
vertoning gegeven in het verenigings-gebouw "De Leeuw" Valken-
burgstraat 149 Amsterdam, entree gratis.

Gestencilde uitnodigingen voor deze avond, waarvan een verta-
ling hierbij gaat, werden o.m. verspreid in de verblijven van de
Indonesische schepelingen van de|Stoomvaart Itör. Nederland aan de
Javakade te Amsterdam, door de Indonesiër RfflffiMN^ bij U bekend,
(zie dezz. schrijven No. 396-A-50 van 21 Juli 1950).

De zaal werd gehuurd door de Indonesiër SITOIBDJO, bi'j U bekend,
die naar nu kan worden aangenomen de door de .ei. v• ü. aangewezen
organisator van het KOMITE PELAJARAN BfDONESIA is. SÜDIRDJO vd.

s tevens werkzaam op het Landelijk Secretariaat van de E. V. C.
Het aantal aanwezigen bedroeg ca. 35 man, allen Indonesiërs

en naar mag worden aangenomen voor het grootste gedeelte in dienst
bij de Stoomvaart My. Nederland. Sr waren geen vrouwen aanwezig.

Bij de aanvang van de avond werd toiet gesproken, doch werd di-
rect begonnen met de vertoning van de Russische film : ^De Jonge
Garde", uitgeteracht door de "Sovexport". "

r UT de pauze te oa. 2S uur werd door SÜDIRDJO vd. een korte toe-
spraak gehouden In de Indonesische taal van de volgende Inhoud :

"Al hebben wij het van de Nederlanders met vlag en wimpel gewon-
"nen in Indonesië, daarom moeten wij niet denken dat wij er nu
Mal zijn. Wat wij moeten doen is ons hecht verenigen zodat wij
"solidair en met kracht kunnen optreden tegen het buitenlandse
"imperialisme en kapitalisme. Daarvoor is het KOMITE PELAJARAN
"IMDONESIA. Draag onze ideeön en gedachten naar buiten uit, ook
"als gij straks In DJakarta zijt.
"Vergeet vooral niet de bijzondere steun die wij in onze strijd
"hebben van de progressieve jongeren (pemuda progressief) in
"Nederland. Daarom moeten wij ook hm helpen als wij dat kunnen.
"Nog altijd verblijft in de gevangenis een jonge Nederlander ?
"Piet van STAVEREN, die door de Nederlandse regering als sol-
"daat uitgezonden w erd voor de koloniale oorlog tegen ons Indo-
nesiërs. Piet van STAVERHT heeft geweigerd aan deze strijd
"deel te nemen en wist te Tjilatjap van zijn troepen-onderdeel
"te vluchten waarna hij zich aan onze zijde heeft geschaard.
"Bij de souvereiniteits-overdracht werd Piet van STAVERM uitge-
leverd aan de Nederlanders, die hem daarop tot zeven jaar ge-
"vangenisstraf veroordeelden. Het is onze plicht hem te helpen
"enMaarom willen wij : Het KOMI'EB PELAJARAN 3NDQNESIA. hier In
"het gebouw "De Leeuw" te AmsterdaBTop S öc'tob"èr"ï'950 bijeen,
"een telegram zenden aan de Nederlandse regering In den Haag,
"om uit naam van alle aanwezigen hier te eisen dat Piet van
"STAVERM direct fca vrijheid wordt gesteld. Gaat gij hier allen
"mee acooord ?
(Hierop kwam geen antwoord van de aanwezigen; eerst bij een
herhaling van deze vraag antwoordden twee of drie personen :
acooord (moefakat). SÜDIRDJO besloot zijn toespraak met de
woorden :

"Goed, dan zullen wij dit telegram zo spoedig mo/ógelljk sturen n

«—' •• f -•» w r*r di «i* 'n»fc •

Tijdens deze bijeenkomst was voor het gebouw "De Leeuw" auto
HZ-96488 geparkeerd, welk nummer is aggegeven aan
WgTKEL, wonende Ri.1nstraat la Den Haag. Einde.



Bijlage van No. 3960- 50
van 5 October 1950,
Vertrouwelijk»

KOMITE PILAIARAN 1NDONESIA
GELDERSEKADE 94 - huis
AMSTERDAM - CM TRIM.

Amsterdam, 27 September 1950,

Saudara^fith*

Denggn perantaraan seputjuk sur a t in i kami mengundang saudara
sekalian untuk mengundjungi rapat-pertemuan jang kami selenggarakan
pada hari Selasa tanggal 3 Oktober j.a.d. di gedong "DS LEEW,
Valkenburgstraat 149, Amsterdam.
Disamping mendengarkan pendjelasan sekedar tentang perdjuangan bu>*#
ruh Indonesië pada ma sa sekarang, jg telgh mendapat kemenangan hebat
saudara2 akan melihat film istimewa pula, jaitu film mengenai per-
djuangan pemuda melaw^n pendjadjah imperialis-fasis.
Oleh karena film in i agak pandjang, maka rapat tersebut akan dimulai
pukul 07,90 ( setengah delapan malam).
Mudah-mudahan kedatangan saudara, jg kami hargai itu djangan sampai
diperlembat*

Atas nama Pengurus Komite tsb.
H*B* TM tuk pergi ke gedeng

DE LEEW dapat bedjalan
kaki sadja atau naik trem
nr. 11 dan turun didekatnja
WATERLOOFLEnN,

COMITÉ INDONESISCHE ZEEVAHÏHBDST
GELDERSEKADE 94 huis

AMSTERDAM - CMTRDM*

V E R T A L I N G .

Amsterdam, 27 September 1950.

Geachte Kameraden - Broeders -.

Middels deze brief nodigen wij alle kameraden - broeders - uit om
de vergadering - bijeenkomst - te bezoeken, welke wij op Dinsdag
3 Ootober 1950 in het gebouw "De Leeuw" Valkm burgstraat 149, zul-
len organiseren*
Naast een uiteenzetting over de huidige strijd van de Indonesische
arbeiders, die reeds een prachtige overwinning hebben ge boei t, zal
voor de kameraden wederom een bijzondere film vertoond worden, be-
treffende de strijd van de jongeren tegen het imperialistisch-
fascistisehe regiem.
Aangeaien deze film zeer lang is, zal deze bijeenkomst te 7.30
(half aoht 's avonds) beginnen.
Wij hopen op - en waarderen de tijdige opkomst van de kameraden.

Nms. het bestuur van genoemd Comité,

N.B.
Men kan het gebouw De Leeuw gemakkelijk
te voet bereiken of met lij/n 11 van de
tram, in welk gevam men bij het Waterloo-
plein moet uitstappen.
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Onderwerp: SERUCAT BURUH KAPAL
den

26 Septemb
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V e r t r o u w e l l- J fc

Ten vervolge op het dezerzijds schrijven No.396 A-'50 van
14 September 1950, zij medegedeeld, dat naar werd vernomen
een dezer dagen door de Directie van de Stoomvaert Mij:
"Nederland" een schrijven-iwerd ontvangen van het Hoge Com-
missariaat voor ïïsdonesië te den Haag, waarin werd verzocht
aan dit Commissariaat mede te delen, of t.o.v. de toegezon-
den leerboeken voor Indonesische schepelingen - analphabeten
- , zou worden gehandeld overeenkomstig het desbetreffende
verzoek ven het hoofdbestuur van de " Serikat Buruh Kapal
dan Pelabuhan",
Zijdens de Stoomvaart Mij "Nederland" werd op dit schrijven
nog niet geantwoord.
Zo reeds in het hoger aangehaald schrijven werd medegedeeld,
zou het in de bedoeling der " Nederland" liggen, deze, met
Het Ms."Oranje" inmiddels aangevoerde 2 kisten leerboeken,
eerst op haar bruikbaarheid te controleren en dan overeen-
komstig het verzoek der S.B.K.P. ter beschikking te stellen
van het Indonesische soheepspersoneel in|dienst bij de "Ne-
derland".

Zoals in het dezerzijds schrijven No. 596.A -'50 van 12 Sep-
tember 1950 is vermeld, werden bij het monsteren te Djakar-
tg| - Tandjong-Priok - van Indonesische schepelingen voor
het Ms. "Oranje" moeilijkheden ondervonden, doordat zijdens
de S.B.K.P. bepaalde eisen werden gesteld t.a.v. de loon*- '<
en arbeids-voorwaarêen van deze schepelingen»

Naar werd vernomen, zou^ls gevolg hiervan over deze en an-
dere loons- «n arbeids- voorwaarden door de vertegenwoordi-
gers van de Stoomvaart Mij "Nederland" en de Kon. "Rotter-
damse Lloyd" in Indonesië ener- en de leiders - bestuurders-
van de S.B.K.P. ender-zijds, te Djakarta besprekingen zijn
gevoerd.
Bij deze besprekingen zou o.a. door de bestuurders van de
S.B.K.P. wel niet els directe eis zijn gesteld, doch vol-
doende duidelijk te verstaan zijn gegeven, dat het overleg
over loon»- en arbeids-voorwaarden van de Indonesische sche-
pelingen en de eventuele geschillen daarover, met deze be«*
stuurders in Indonesië1 zou moeten plaats hebben.

Door de vertegenwoordigers ven de ovengenoemde Stoomvaart
Mijen te Djakarta - aldus werd vernomen - zouden over deze
besprekingen viij uitvoerige rapporten zijn samengesteld en
aan.de Directie in Nederland gezonden.

Mogelijk In verband hiermede zou door de Directie der Stoom-
vaart Mij "Nederland" zijn besloten, op korte termijn de
«hef van de Civiele-dienst voor een oriëntatie-reis na^r
Indonesië" - Djakarta - te doen vertrekken. Doel van deze
reis zou zijn, zich ter plaatse persoonlijk op de hoogte te

stellen van - S -
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25 September 1950.
VertrQuwelijk.

te stellen van de verschillende stromingen, welke er leven
en heersen bij het hoofdbestuur van de S.B.K.P. en de lei-
ders van eventuele verdere vak-verenigingen - w.o. de:"
" Persatuan Buruh Pela.lan Kapal" en " Sarikat Pela.lar 3elu-
ruk Indonesië" - voor Indonesische schepelingen, met betrek-
king tot de ïoons- en arbeids- voorwaarden voor deze sche-
pelingen en het eventueel daarover te plegen overleg,

Yoorts werd vernomen, dat toen een dezer dagen - 19 Septem-
ber 1950 - een der directeuren van een dezer stoomvaort Mij-
en bij een toevallig samen treffen - dus niet officieel -
de plaats vervangend Hoge Commissaris Mr. DJIM^KARN-A, sprak
over de moeilijkheden met de Indonesische schepelingen in
het algemeen en aan Mr. DJUMHANNA de vraag sou" nebben ge-
steld, op welke wijze naar zijn - DJtMEyNNA1 s - mening deze
moeilijkheden zouden kunnen worden opgelost, Mr DJUMMNN.A
daarop zou hebben geantwoord, daarvoor ook geen oplossing
te weten.Sinde»

JU AS l
0. & V. 3,
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Ond.:Serikat Pelajan Seluruh Indonesia
(Bond van Indonesische Zeevarenden)
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Nadat de laatste t i jd is gebleken,dat respectievelijk
te Kamal-Hadura en Djakarta -Tandjong Priok -zijn gevestigd
de vakverenigingen van Indonesiche schepelingen,varende op de
schepen van de Kon.Rotterdamse Lloijd en de Stoomvaart Mi j . "Ne-
derland" , genaamd:
a. Persatuan Buruh Pelajua Kapal; en
b, Serikat B^^^uh Kapal dan Pelabuhan,
is een dezer dagen gebleken dat naast deze verenigingen van In-
donesische zeelieden,ook nog een derde vakvereniging bestaat.

Zo uit het hierbij in afschrift gevoegde in de Neder-
landse taal gesteld schrijven,gedateerd 5 Augustus 1950 kan

r j b l i j k e n , i s te Djakarta-wegstraat-Kemajoran 28 gevestigd de
-""•"f l" Serikat Pelajar Seluruh Indone^sia "(Bond van Indonesische

['Zeevarenden).
Dit schrijven werd een dezer dagen door de daarin ge-

noemde Sqedirman (Sudirman),koksmaat aan boord van het m.s.
"Willera Ruys" aangeboden aan de Chef van de civiele dienst van
de Kon.Rotterdamse Lloijd te Rotterdam.

Op de d.d. 10 September 1950 te Rotterdam onder auspi-
ciën van het;"Komite Pelajar Indonesia" - Comité voor Indone-
si^che Zeevarenden- geliouden bijeenkomst,werd door Soedirman
het woord gevoerd - zie het dezerzi jds schrijven I.D.No.952,
d.d,16-9-1950.

Tot dusver is nog niet kunnen blijken,dat vele Indone-
sische schepelingen,varende op de schepen van de Kon.Rotter-
damse Lloijd lid zouden zijn van de S.P.S.I.

Het hierbij in afschrift gevoegde schrijven is onderte-
kend door de Algemeen voorzitter der S.P.S.I. Jans,j.R.

Van deze Jans is bekend,dat hij omstreeks 1930 als
hoofdagent van de Algemene Politie te Batavia oneervol werd
ontslagen.

Na dit ontslag werd door Jans te Batavia -Kemajoran-
een transportonderneming opgezet,

Enige t i jd later - in de jaren 1932-1933»werd mede
op zi jn initiatief te Batavia een bond van Indonesische taxi-
chauffeurs opgericht.

Tijdens de bezetting van Java - aldus werd vernomen -
werd Jans niet geïnterneerd,doch zou hij werkzaam zijn geweest
op een der kantoren- genoemd werd de Kempe-Tai -van de Japanse
bezetters.

Aan B.V.D.
I.D.Amsterdam.
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SERIKAT PELAJAR SELURUIi INDOÏÏ3SIA
3DJALAN KEMAJORAN No.28

DJAKARTA

Djakarta,5 Augustus 1950

Kepada jth.

H.H.Officieren "bij de Nederlandse
Koopvaardij

No,337/;i.
Lampiran
Hal.:Arbeidsvoorlichting.

Weledele heren,

Wij hebben de eer U te melden,dat wij op 27 Juni 1950
des namiddags 3 uur op uitnodiging van de K.P.M»-"Directie een
bespreking hebben gehad met de heren Mr.de Koe en Mr. ter Bras.ke
in tegenwoordigheid van den heer M'öller,Vertegenwoordiger van
de C.K.O* (Centrale van Kapiteins en Officieren) in Oost Azi'é en
en waren overeengekomen,dat wij,bij eventuele klachten van onze
leden,alle instanties zullen uitschakelen en de behandeling
daarvan zullen overlaten aan het beleid van de C.K.O. en de Bond
van Indonesische Zeevarenden de S.P.S.I.-

Ter voorkoming van klachten en ter bestrijding van
infiltraties van destructieve elementen,verzoeken v/ij U beleefd
aan houder dezes,onze medewerker genaamd Soedirman van beroep
koksmaat op de "Willem Ruys",wel vergunning te willen verlenen,
om Uw Indonesisch personeel toe te spreken,teneinde hen te wijzen
op hun plichten.

Van ganser harte hopen wij,dat U ons deze vrijheid niet
ten kwade duiden zal en tekenen wij,ons beleefd in Uwe gunst aan-
bevelend.

Hoogachtend,
De Bond van Indonesische Zeevarenden

(Serikat Pelajar Seluruh Indonesia)
De Algemeen Voorzitter

w.g.J.R.Jans

Copy Conform: hr.M'óller,Vertegenwoordiger
van de C.K.O.
Laan de Riemer 6,
DJakarta


