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Betr.;"Rukun Peladjar Indonesia'1

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een
geheim rapport over een door de Indonesische vereniging "Rukun Peladjar Indonesia" op 3 Februari j.l. te Amsterdam gehouden bijeenkomst,
op de kennismaking waarvan Uwerzijds wellicht prijs wordt gesteld.
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Rijksdelen,

GEHEIM, - RAPPORT

Op 3 Februari 1951 heeft de Amsterdamse afdeling van de Indonesische vereniging "Rukun Peladjar Indonesia" (Rupi) een "bijeenkomst gehouden voor genodigden^ Onder de aanwezigen bevonden zich
een vertegenwoordiger van de waarnemend Hoge Commissaris van de Republiek Indonesië i vertegenwoordigers van de "Perhimpunan Indonesia",
de "Perserikatan Kristen Indonesia" en van de Indo Nationale Partij.
Verder waren o.a, aanwezig enkele Indonesische communisten, Prof.Dr
W.F.Wertheim en bestuursleden van de Rupi.
De spreker op deze bijeenkomst was Arnold MONONIJTÏÏ, die Minister van Voorlichting was in het Kabinet Hatta van de R.I.S. Hij
sprak over: "Verschillende vraagstukken betreffende de opkomst van
Indonesië".
Spreker begon zijn lezing met het verzoek aan de aanwezigen
om niets op te schrijven, daar hetgeen hij te vertellen had niet
officieel was maar een zuiver persoonlijke mening. Derhalve was publicatie hiervan niet nodig.
De heer MONONUTU, die zelf behoort tot de Partai Naaional Indonesia (P.N.I.) zeide, dat hij en de P.N.I. van mening zijn, dat
Indonesië in elk opzicht een volstrekte neutraliteits-politiek moest
voeren. In de eerste plaats moest Indonesië zich los zien te maken
van Amerikaanse invloeden en van de Amerikaanse dollars. Spreker
vreesde n.l., dat de Amerikaanse invloeden de culturele en de geestelijke waarden van Indonesië zouden verstikken. Hij pleitte dan
«Dok voor een sterke geestelijke bewapening, welke naar zijn mening
het enige middel was om te komen uit de chaos waarin Indonesië zich
thans bevindt.
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Het was fout te denken - aldus spreker - dat alleen de materie
de revolutie gewonnen had. Het was vooral de geest, die deze overwinning mogelijk had gemaakte
Het is dan ook het streven van de P.N.I., aldus de heer Mononutu, om een krachtige nationale geest in Indonesië te scheppen,
welke alle buitenlandse en koloniale invloeden kon weren. Spreker
meende, dat de P.N.I. hierin zou slagen en dat daarmede alle moeilijkheden konden worden opgelost.
Hierop werd door de P.I.-voorzitter R.SJJjTITO geïnterrumpeerd
met de opmerking, dat wanneer de P.Nd, dacht toch alles te kunnen
regelen, de andere partijen in Indonesië zoals de Partai Kommunis
Indonesia, de Masjoemi enz. dan wel naar huis konden gaan.
Het overige betoog van spreker leverde geen vermeldenswaardige gezichtspunten op. Zijn lezing was voornamelijk een pleidooi
voor een volstrekte neutraliteita-politiek van Indonesië.
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