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onderwerp: Brochure "Muiterij
in de Tropen"
Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens ter kennisneming aan
te bieden een exemplaar van de brochure "Muiterij in de Tropen",
welke enige dagen geleden te Amsterdam is verschenen.
Mede voeg ik hiernevens afschrift van een publicatie in het
dagblad "De Waarheid" van 25 Juni J.I., waarin de verschijning dezer
brochure is aangekondigd.
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"MUITERIJ ItT DB TROPEN"
EEN NESUWE BROCHURE VAN DE
COMMUNISTISCHE PARTIJ

"Op 4 Februari 1933, laat In de avond, kwam de bemanning van het
"Nederlandse pantserschlp "De Zeven FrovineiSn", dat op de rede
"van Oleh-leh (Noord-Sumatra) voor anker lag, in opstand. Reeds
"lang te voren hadden de Indonesische en Nederlandse schepelingen
"een hecht bondgenootschap gesloten.
"Bekwaam genavigeerd door een Indonesische matroos, met een Nederlandse korporaal-machinist als commandant van de machinekamer,
"begon "De Zeven Provinciën" haar tooht langs de Westkust van
"Sumatra".
Deze regels zijn geciteerd uit het voorwoord van een nieuwe
brochure van de C.P.N. (De Waarheid), die dezer dagen van de pers
zal komen onder de titel "Muiterij in de tropen". De brochure
geeft een spannende beschrijving van de historische tocht van het
oude pantsers chip "De Zeven Provinciën" langs de Westkust van Sumatra in het gedenkwaardige jaar 1933, toen Hit Ier in Duitsland
aan de macht kwam, maar in Indonesië grote gebeurtenissen van andere aard plaats hadden.
De brochure is geschreven naar aanleiding van het relaas van
oud-korporaal-machinist M a u d B o s h a r t uit Rotterdam, die
in de dagen van de muiterij aan boord van "De Zeven Provinciën"
voer. Tal van bijzonderheden, die nooit eerder waren gepubliceerd,
zijn in de brochure opgenomen, terwijl foto*s zijn opgenomen van
het schip, van Boshart en van een bijzonder merkwaardige brief van
dominé B a n n i n g, lid van het partijbestuur der toenmalige
3.D.A.P., die aan Boshart werd verzonden.
In verband met de huidige situatie is deze brochure van ongewoon groot belang. Het is dan ook stellig een goede gedachte van
de G.P.N. (De Waarheid) om tot deze uitgaaf te besluiten.
Het boekje is typografisch uitstekend verzorgd. Het kost
slechts 25 cent.
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