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Met 'verwijzing naar mijn geheim schrijven van 7 Maart j.l., no,
30640, heb ik cle eer "uwe Excellentie hiernevens aen te bieden een go-
heiia rapport,handelende over de in de bijlage van mijn aangehaalde
'brief genoemde vereniging -'Persatuan Buruïi Pelajan Kapal"'1 i,33ond van
öche ep sbe die nden).

'Ier bekorting raoge naar de inhoud daarvan verwezen worden.

E&l1 HOO'ITD YAN DE D:ü;iföa?_/"

ó.:-;i.de Minister President,
ü.;ï.de Minister v.Binnenlandse Galeen,
•j.li.de Liinister v „Buitenlands e Z-a&en,
i. :ïr»de Minister v.Justitie,
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G E H E I K - R A ? P O R

Met verwijzing naar het geheime rapport van o Kaart 1959,
handelende ovor de (communistische) "Pprëatuan öuruh Pel a. jan
Kapal" (Bond van Scheepsbedienden) telvladura zij ^e de gedeeld,
cTat naar uit goede bron is vernomen door dese vereniging onlangs
een brief is ge sonde n aan de Stootivaartmaat schappij "LTederland"
net het verzoek op kosten dezer maatschappij vertegenwoordigers
van de Bond naar ITederland te doen overkoken om. met de directie
overleg to plegen over de lonen en arbeidsvoorwaarden van de In-
donesische schecpsbedienden. De delegatie zou moeten, bestaan uit
drie personen, namelijk:
!• I.DARuQKUSUMQ'. voorzitter hoofdbestuur P.B.P.K., genoemd in

het vorenaangehaalde rapport;
' n^ deac personen zijn niet bekend.

De in het rapport van 6 Maart 1950 bedoelde vertegenwoor-
diger in ITederland is genaamd Abdoel F AT T AH, die \7erkzaan was
in dienst van de "Rotterdaase Lloyd".Op 29 Haart 1950 is hij
echter^door deze maatschappij niet het n.s. "Eota Interr' naar In-
donesië teruggezonden en daar afgeraonsterd. De Lloyd stelde vor-
der geen prijs meer op hem.

In Augustus j.l. hebben de Indonesische scheepsbedienden
van het n.s. "Willen Ruys" telegrafisch bij do vertegenwoordiger
van de "Rotterdamse Lloyd" te Djakarta er op aangedrongen Abdoel
Fattua weer als scheepsbe diende te laten aanraonsteren. Hieraan
is gevolg gegeven.

Abdoel Fattah staat kennelijk in contact net de te DJakarta
bestaande (communistische) "Sarekat Buruh Kap al dan Pelalman",
waarvan vrijwel alle Indonesische opvarenden van de sclospon dor
.otooavaartniaat schappij en "Nederland" en "Lloyd" lid zijn. (ï^rikelo
sijn ook lid van genoemde Bond te Madura).

Vorder is bekend geworden, dat Fattah in Indonesië het
initiatief heeft genomen tot verzending naar TIederlaacl van bookon,
bestemd voor Indonesische scheepsbedienden, die noch leso>,i noch
schrijven kunnen. Zij kunnen dit dan aan de hand van deze booten
leren.

De verzending (twee kisten) heeft in Augustas j.l. plaats
gehad vanv/oge hot Ministerie van Onder.vijs. Opvoeding or. 5'avjst
d.er Republiek Iiidonesia (per m.s. "Oranje";,

13-9-1950.


